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GOIGS DE LA MARE DE DEU DEL CLAUSTRE
Venerada a l'Esglesia Arxipre gial de Guissona com excelsa Patrona de
Ia hi giòrica Vila i sa comarca. Bisbat d'Urgell.
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A Vós sovintment acut
Puix per VC's, forta Matrona,
Guissona i sa gran contra da
bon empar Déu ens ha dat:
perquè ens porteu l'esperada
En voRre clauktre sagrat,
pluja contra el dur eixut.
empareu-nos,gran Patrona.
Mare santa sou que ens dóna
Breu Vós, clauftre gloriós
tot
ço que hem necessitat. En...
on el Verb es va encarnar,
Els malalts que dissortats
talment flor que va esclatar
voSire auxili solliciten
en sant jardí deliciós.
al
clauftre on us visiten,
En ell refugi a Guissona
sovintment són conhortats.
el cel ha proporcionat. En...
I és així que el poble entona
Vogira imatge portentosa
cant
de goig emocionat. En...
ja d'antic molt venerada,
Quan
la dona amb gran perih!
d'un incendi preservada
e§la
infantant,
us invoca,
ben
ma
fou per
poderosa.
efeae sant prompte toca
Aque§ia feta pregona
veient-se sana amb el fill.
que Patrona us heu moSirat.
Per aix6 horn enraona
De l'incendi en consequència
tant de voSira pietat. En...
Guissona es veié obligada
Teniu poder gloriós,
a tenir-vos retirada
més
que la bíblica Bier,
als claugires amb gran dccència.
que
diligent
va desfer
Llàgrimes us ocasiona
el pla d'Aman poderós.
trobar-vos en tal e giat. En...
Avui encara ressona
Un canonge pietós
aquell
fet tan degiacat. En...
us visita i adverteix
En
Vós,
altra Abigail
que llàgrimes produeix
tenim per pacificar
que no es recordin de Vós.
Déu, si ens vol caftigar
Així es veu tot home i dona
per fets de blasmable
plorant l'oblid demoftrat. En..
Es per Vós que Déu perdona
Sabedors de l'excellent
més d'un cop el cor ingrat.
feta, van voftres devots,
En els confliaes majors,
amb almoines i molts vots
a
Vós,
oh Verge acudim!
a fer-vos millor seient.
segurs de què quan eixim,
Vogira pietat guardona
ja ens moSireu vo§ires favors.
qui així s'ha esmerat. En.
Sou, cert, la Mare més bona,
Amb immensa devoció
En capella sumptuosa
que noSire món ha mirat. En...
amor,
i no oblidant voSire
vogira imatge ja posada,
Puix per Vós, forta matrona,
el qui egia immers en dolor
sempre heu e grat venerada
bon empar Déu ens ha dat:
us invoca en sa aflicció.
talment joia preciosa.
En voftre clauitre sagrat,
Vo grra ma tothora abona
Car vo§ire cor no abandona
empareu-nos gran Patrona.
el
prec
del
desgraciat.
allí
poSirat.
En...
prega
el qui
. Pregueu per nosaltres santa Mare de Déu. l. Perquè siguem dignes de les promeses de jesucriü.
PREGUEM
Us supliquem, Senyor Diu, que concediu als vo.sctres servents de poder fruir sempre d'una bona salut
espiritual i corporal; i per la intercessió de la benaurada sempre verge Maria, prop voktre, al cel, allibereu-nos de les tribulacions de la vida present i feu-nos gaudir de la joia eterna. Per N. S. jesucri.sct...
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Linogravat per J. M, Grau i Pujol. Música popular.
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RETALL D'HISTÒRIA
L'Església Parroquial de Guissona, antiga Col . legiata, esta dedicada a Santa Maria, en el Misteri de l'Assumpció.
És tradició, que en l'antic temple del segle XII, la imatge de la Verge del
Claustre era a la cimera del retaule Major. El retaule fou destruït en un incendi,
per() la imatge, de pedra, en fou salvada. Potser és per això que, de la policromia primitiva, nomes en queden restes.
La imatge fou guardada en el Claustre, fins que la pietat del canonge Mn.
Jaume Castells la veié plorosa estimula els fidels a construir-li una sumptuosa
capella i a donar-li el degut culte.
Així la Verge del Claustre fou salvada de l'incendi i de l'oblit. I novament es
posa de manifest la devoció compartida per tots els guissonesos, quan en
temps de persecució religiosa, també la imatge i la capella foren salvades de la
destrucció.
Fou coronada canònicament pel Bisbe d'Urgell, Emm. Sr. Ramon Iglesias i
Navarri, el dia 17 d'agost del 1952. Tot Guissona guarda record de les solemnes festes en el seu honor.
És una imatge de pedra, d'estil romànic popular, i presideix en el seu cambrui, un formés retaule, auténtica joia del barroc.

Aquesta edició es commemorativa de l'exposició que els "Amics dels
Goigs" van fer de sa collecció a Guissona durant els dies 25 i 26 de febrer
de 1984, patrocinats per l'Agropecuaria de Guissona, S. Coop. Ltda..
JUSTIFICACIÓ
100 Exemplars en cartolina, numerats de 11 al 100.
2.000 Exemplars populars.
Retall d'història per Mn. Anton Vidal, rector de Guissona.
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