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GOIGS DE NOSTRA SENYORA D'EL MERU
QUE ES VENERA EN SA CAPELLA DE LA VILA D'ALGUAIRE,

PROVINCIA I BISBAT DE LLEIDA

Puix d'Alguaire i sa contrada
sou salut, empara i guia.
V ulguett ser, Santa Maria
d'El Marti, nostra advocada.

Tot seguit que al Paradis
Terrenal sorgí el pecat,
per la pobra humanitat
fóreu ja l'iris feliç;
Ia primera profecia
vos prediu Immaculada.

Vulgueu...

La nit del llinatge huma
esvaireu en bona hora
quan, més bella que l'aurora,
Crist, la Llum, ens vàreu dar,
infantant-lo en l'establia
de Betllem, inviolada.

Vulgueu...

Perquè sou Mare de Déu,
de l'Església sou la Mare
que jamai la desempara,
com a Alguaire ho demostreu:
Inclús fer-li companyia
en imatge us plau i agrada.

Vulgueu...

Un senzill pastor d'ovelles,
vers mig jorn del Monestir
sanjoanesc, la descobri
baix un munt de pedres velles
o merlet, que hi persistia
d'una torre arruinada.

Vulgueu...

Això prova l'antigor
de la vostra Santa Imatge

potser, que en dit paratge
ja hi rebé culte anterior.
Tanmateix sa fesomia
és de traga inveterada.

Vulgueu

Ple de goig per la troballa
el pastor, deixant l'arment,
tot seguit, porta al Convent
el tresor de vostra talla.
Fóreu, tal com convenia,
en sa església col.locada.

Vulgueu...

Mes, com fa amb el rusc l'abella,
retornareu al merlet
demostrant, amb aquest fet,
on volieu la capella.
D'El Merli títol prenia,
un cop fou edificada.

Vulgueu...

D'ençà el faust segle tretzè
en el qual flori l'Ermita
d'El Merlí, que hi feu collita
d'esperança, amor i fe.
També Alguaire i rodalia
de progrès n'hi fa, acabada.

Vulgueu...
Venerada en ric altar
hi brilleu, celeste Lliri,
més esplèndida que el ciri
que porteu sempre a la ma,
com per dir que nit i dia
vetlleu per vostra filiada.

Vulgueu...
En doneu clar testimoni,
com relata un llibre yell,
al punir un comte d'Urgell
que el monastic patrimoni
usurpar vilment volia
amb l'embat de gent armada.

Vulgueu...
Amb les monges, l'abadessa
invoca vostre conhort
i el comte en el port d'Albesa
queda cego. D'eixa sort,
Monestir i Baronia
salva vostra ma esforçada.

Vulgueu..
També aquell noble en sa trista
aflicció, va acudir a Vós
penedit. D'ànima i cos
recobra l'us de la vista,
puix muda sa fellonia
en llarguesa insospitada.

Vulgueu...

Del Convent si el senyoriu
era Alguaire, Vilanova
i Ratera, de fe en prova,
La Portella se li adscriu.
I la vostra Senyoria
pel d'Urgell és aclamada.

Vulgueu...

Les esposes del Senyor
a l'històric monestir
vostra Imatge van tenir
com el més valuós tresor.
El Segrià no gosaría
posar en altre sa mirada.

Vulgueu...

Sou probatica piscina
on hi troba la salut
el tout; del sord, el mut
I el cego, la medicina;
per qualsevol malaltia,
sou metgessa insuperada.

Vulgueu...

No hi ha plaga ni dolència,
desventura o accident
que no trobi convenient
solució en vostra clemència,
que esta sempre, dolça i pia,
a valer-nos inclinada.

Vulgueu...

Quan l'assot de les sequeres
nostres terres afligeix,
vostre Cor se'n compadeix
si la Vila us fa pregueres.
Prest el Cel l'aigua ens envia
i en la mida desitjada.

Vulgueu...

Gosi el poble de Sant Faust,
que per tron us heu triat,
de la Gracia i tot l'esclat
de virtuts, sots l'inexhaust
favor vostre. Eixa alegria
mai li sigui arrabassada.

Vulgueu...

Al que us prega suplicant
demostreu-li que sou Mare.
No l'haveu deixat fins ara,
no el deixeu d'acf endavant!
Altrament creure-us podria
impotent o despietada.

Vulgueu...

Quan per última vegada
us cridem en l'agonia.
Vulgueu ser, Santa Maria
d'El Merli, nostra advocada.

•• •

Pregueu per nosaltres, Santa Mare de Déu.
Perquè siguem dignes de les promeses del Crist.

ORACIÓ: Us supliquem, Senyor Déu, que concediu als vostres servants de poder fruir sempre d'una
bona salut espiritual i corporal; i per la intercessió de la benaurada sempre Verge Maria, prop
vostre, al cel, allibereu-nos de les tribulacions de la vida present i i feu-nos gaudir de la joia eterna.
Per N. S. Jesucrist...

(Amb llicència eclesiàstica)

Text vuitcentista anbnim, suara revisat per Mn. Antoni M. Parramón I Doll, Pyre., de II. E.!. Gravat antic
de la Parrequla d'Algualre. Edició cortesia de l'Excma. Diputado Provincial de Lielda, Any 1969
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