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Goigs a Nostra Senyora de la Roca
de la Parròquia d'Escart del Bisbat d'Urgell

Puix sou d'Escart Reina amada
que per Patrona us invoca:
Sieu la nostra advocada
Marc de Déu de la Roca.

Per salva-us de tot ultratge
dels sacrílegs sarraïns
guarda el poble vostra imatge
d'aqueixa alta roca a dins;
així l'anima és salvada
que dins vostre Cor s'ajoca.

Sieu...

I us basti aqueixa capella
després de segles d'oblit
quan, trobada en la clivella,
eixiu de tan fosca nit
amb llum d'una nova albada
que a gran devoció ens provoca.

Sieu...

D'aci albireu monts i planes
com un àliga reial,
conreus, boscos i fontanes
i el monestir del Burgal,
dins la Vall cristianitzada
de nostra fe vella soca.

Sic u...

Lletra anbnima.

Que, des de l'hora primera,
culte us dona i els honors
de tot l'estol que us venera
de sos Abats i Priors;
de veure-us tan exaltada
és glòria gran que us pertoca.

Sieu...

Pels anys de mil i setanta
Ermengol, comte d'Urgell,
alga una guerra sagnanta
contra Escart i son castell,
mes de Vós la Vila aidaia
tan bank setge enderroca.

Sieu...

Paulus quint, cedi a eixa ermita
indulgència dels pecats
per al fidel que us visita
en vostres festivitats
cercant en vostra morada
l'indult que el pecat revoca.

Sieu...

Pobra com rica, la dona
fills obté de Déu per Vós,
vostre braç mai l'abandona
quan és en pas dolorós
si pregaria us ha adreçada
de son cor i de sa boca.

Sic u...

Dibuix: Jeroni Giralt.

També a Vós solen recórrer
eixos pobles comarcans,
de voler-los ben socórrer
lo poder de vostres mans
més pia cada vegada
a vostra bondat li toca.

Sieu.

Guardeu la persona sana,
d'un que ad fou estimbat
i talment l'anima humana
del dany de caure en pecat;
vol Satan vostra filiada,
contra Vós, sa força és poca.

En la vostra santa casa
arribant amb devoció
i amb l'amor que el cor abrasa
sentim tots consolació:
del cel trobarà l'entrada
qui en sos Ilavis us colloca.

Sic u...

Puix de Déu sou escoltada
i son amor nos convoca:
Sieu la nostra advocada
Mare de Déu de la Roca.

Melodia popular.
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VirgiriiS.	 l i. Cuius vita inclyta cunetas illustrat ecclesias.

OREMUS
coelestis gratiae munus impertire: ut quibus beatae Virginis partus extitit
solemnitas pads tribuat inerementum. Per Christum Domirlum nostrum.

(Amb llicència eclesiàstica)

Nativitas est hodie Sanctae Mariae

Famulis tuis, quaesumus, Domine,
salutis exordium, Nativitatis eius votiva

1• Amen.
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