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Puig florin corn una rosa
en el cor del Principat:
mireu-nos sempre amorosa
Princesa de Montserrat.

Quan Jesús en creu expira,
angelets amb serra d'or
serraven vostra cadira,
gentil Reina de l'amor;
vos la feren tan formosa
que hi seguéreu de bon grat.

Mireu-nos...

Tordera us ha tinguda
com sa perla un ric anell,
mes del moro combatuda
vol salvar tan ric joiell,
la muntanya s'es desclosa
per tenir-lo ben guardat.

Les estrelles vos mostraven
malts dissabtes a uns pastors,
mentre els angels les baixaven
tot cantant himnes a cors;
d'aqueix cel que en terra es posa
vol gosar-ne el bon Prelat.

Mireu-nos...

Vostre olor de primavera
va guiant-lo al bloc feliç,
on floríeu, Rosa vera
del roser del paradis.
El perfum d'aqueixa Rosa
per lo món sera escampat.

Mireu-nos...

En sos braços vos ha presa,
plorant Ilagrimes d'amor,
per portar-vos a Manresa
on tindreu retaule d'or.
Processó majestuosa,
va cantant per lo serrat.

Mireu-nos...

Arribant a on sou ara,
no voleu passar avant;
corn que sou la nostra Mare,
voleu veure'ns d'aqui estant;
a sa Mare bondadosa
Deu per fills nos ha donat.

Mireu-nos...

En vostra santa capella,
vos vingué a veure Colom,
i poser forou l'estrella
que el guiareu al Nou Món.
Quan als peus d'Espanya el posa
Vós un temple hi heu fundat.

Miren-nos...

A Joan d'Austria guiareu
a les aigües de Lepant,
amb ses naus allí enfonsareu
a Mahoma agonitzant.
Amb la creu victoriosa
la mitja ¡luna ha eclipsat.

Mireu-nos...

Sant Ignasi de Loyola
funda. amb Vós la Companyia;
i aprengué en la vostra escola
qui funda l'Escola Pia.
De Nolasc guia amorosa,
molts captius heu llibertat.

Mireu-nos...

Des del cim d'eixa muntanya
beneiu nostre pais,
beneïu tota l'Espanya,
feu-ne vostre Paradis.
Dels fidels Pastora hermosa,
beneïu vostre ramat.

Mireu-nos...

Puig floriu com una rosa
en el cor del Principat:
mireu-nos sempre amorosa,
Princesa de Montserrat.

ORA CIO
Us supliquem, Senyor Déu, que ccncediu als vostres servents de poder fruir sempre d'una bona salut espiritual i corporal; i per la

inte!cessió de la benaurada sempre verge Maria, prop vostre, al cel, alli bereu-nos de les tribulacions de la vida present i feu-nos gaudir de la
j ia eterna. Per N. S. Jesucrist...
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Retail d'Història
La imatge de la Mare de Déu de Montserrat que presideix l'Església de Tordera, va ser collocada l'any 1939, degut a que

Ia imatge romànica que hi havia fou destruida durant la Gue rra Civil —1936-1939—. Les seves restes recollides per Carme Tri-
lla i Petanas i per Regina Llobet i Pont, després del conflicte foren dipositades al Museu Comarcal de Cervera.

El 8 de setembre del 1939, procedent de Vic, i donada per en Jaume Ubach i Trilla, fou collocada la imatge de la Mare
de Déu de Montserrat a l'altar Major, lloc que ocupa avui.

Cada any el dia 8 de setembre se celebra la Festa Major en honor seu amb gran solemnitat.

L'any 1977 vaig editar per primera vegada els Goigs a la Mare de Déu de Montserrat de Tordera. Actualment, estan
exhaurits. Aquest és el motiu d'aquesta nova impressió.

Com a la primera edició, la lletra és de mossèn Jacint Verdaguer, amb música del mestre organiste de la Catedral de
Solsona i antic rector que fou de Tordera, En mossèn Josep Rovira i Palou.

Hi ha un original a la ploma per En Francesc Ubach i Molins amb pergami, signat per l'actual Bisbe de Solsona, doctor
Miguel Moncadas i Noguera, qui concedeix 100 dies d'inclulg ència als qui Ilegeixin o cantin dits Goigs.

Hi ha també una lletra de l'Abat de Montserrat, dom C assia Maria Just.
Josep Maria UBACH I MOLINS

justificació
5 exemplars amb pergamí, numerats del 1 al 5.

150 exemplars amb cartolina, numerats del 1 al 150.
1.000 exemplars populars, numerats del 1 al 1.000.
Soffits dels Ttirculs Minerva de Cervera el dia l er de febrer de l'any 1981.

Sèrie de 1.000 exemplars.
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