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GOIGS EN HONOR
DE
LA VERGE DEL CASTELL DE CUBELLS
POBLE DE CUBELLS

EDICIO DEDICADA AL

Cantem himnes de lloança
a la Verge del Cagtell:

Vos encara hi sou, Senyora,
mes el palau s'ha fet yell.

Protegiu els cubellesos,
sota vo§-tre sant mantel!.

Protegitt...

que tantes generacions
de fills vogfres us adoren;
sigui jove, sigui yell.
Protegiu...

Fa vuit segles qtie vinguercu
a Cubells, per sojornar
en mig d'aque gta fillada
disposada a alimentar
amb mel i mato de glória,
que és l'aliment més bell.

L'amor i la con fi ança
de Culnells en Vós ha fet
engrandir la vo gfra casa
que ens és cèlic benifet.
I ara més encimbellada
podeu mirar tot l'Urgell.

la mirada es fa joiosa,
el cagtell en albirar.
Feu que es mantingui la joia
en entrar al vogfre cancell.

Protegiu...

Protegiu...

Protegiu...

En arribar a les muralles
de Cubells, els sarrains,
ho gies de casa crigtiana,
foragitats com veins
de mala nissaga foren.
Fou ba glit el gran ca§tell.

Avui, Mare, casa voftra
fa pena de contemplar;
us e gtimem, Verge santa,
Ia volem renovellar.
Ajudeu-nos en l'empresa
de refer vo gire Caftell.

Us demanem Verge Santa,
vogtra excelsa protecció,
amb que honreu el no gtre poble
en tot temps, i en l'abandó
transitori dels temps d'ara:
Sou Mare i noçtre escambell.

Protegiu...

Cantem himnes de lloança
a la Verge del Caftell.

Protegiu...

Al ca gtell un santuari
per a Vós fou con.gtruit,
s'esmerçaren els arti;tes
deixant-lo tot embellit.

Us volem per Reina i Mare
de Cubells i els seus entorns;
ja ho sabeu que fa centdries

Vers Cubells des de Pedrissa,
de La Vall, del Cap del Pla,

Protegiu...

Protegiu els cubellesos,
sota voit re sant mantel!.

Pregtieu per nosaltres santa Mare de Diu. g.. Perque siguem dignes de les promeses de Crut.

PREGUEM

Senyor Diu, us preguem que concediu a nosaltres, servents vescires,gaudir de perp?tua salut espiritual
i corporal: i que; per la gloriosa intercessió de la benaurada sempre Verge Maria, signet?: desIlittrats
de la triResa adual,i que puguem fruir de la felicitat eterna. Per ncitre Senyor.
Text poètic per Jaume Camps i Poéh, fill de Cubelk Dibuix de la imatge per R. Vives i Sabaté. Any 1978.
Els dos motius ornamentals reprodueixen dues de les deu pedres dovelles, que formen l'admirable arc d'entrada al
notable i antic temple romànic de Cubells, ( Del llibre - La portada romà.nica de la Iglesia de Santa Maria del
Caftillo de Cubells - per Jose f, Sarratc i Forga, any 1 97 0 ).
et,

VERGE DEL CASTELL

Imatge d'alabastre, asseguda, del segle XIV. Terabit( es coneguda pal nom de VERGE DE LA T.TRT. Es la Patrona de Cubans, i
tradicionalraont se l'anomena VERGE DEL CASTELL. Sembla quo fon
aquesta la segona imatge quo presid.f la capella romanisa donee
aquesta data, (Kim deixem dit, de començaments del segle XIV.
L'estil d'aquesta imatge coineidoix amb l'estil de l'actual eg
gldsia do Sant Pere (gOtio primitiu, rural i mister). Es possible donos, que on construfr-se el tem ple I la poblacid
tiques es canviessin algunos imatges.
Es do remarcar quo a is psanya porta gravados los imatges
de Sant Dbra&ncto amb Sant sx ttisint 2au.

En una de les estribacions de la serralada del Montsec, tallada pel pas del Segre,
es troba l'antiquíssima vila de Cubells, que
semblantment a Ager (de notOria I interessant histOria), I Camarasa„ Montclar I altres
pobles, coronen una serie de turons aspres
difícils, els quals donada la característica
de l'Alta Edat Mitjana jugaren una important missió en la Reconquesta.
Des del punt de vista comarcal, horn emmarca Cubells dintre la comarca de la Noguera (la capitalitat de la qual ocupa Balaguer). Seguint la ruta de la carretera provincial de Lleida a Puigcerdà i a uns quinze
quilòmetres de Balaguer, després de creuar
amb facilitat la plana de la Sentiu de Sió,
horn entra ràpidament a la primera partida
de terra del terme de CubeIls, a la qual,
precisament per la seva sltuació geogràfica:
en diuen «la Vall». I ascendint, suaurnent
primerament I gairebé de sobte al final, horn
es detura al peu del turó en plena carretera
al cim del qual es troba Cubells.
Des de la carretera, Cubells presenta un
aspecte boirós, somort, insignificant, inexistent... Cal enfilar els bons camins que menen fins al dim més elevat de la veils població, fins a la famosa placeta del Caste11.
És des d'aquest mirador d'on tot curiós podrà donar goig a la seva mirada: al fons,
tota la immensa I fèrtil esplanada de l'Urgell; a la dreta veuré. amb claredat la
torre_ del Castell i el campanar de la Seu
Vella de Lleida, 1 a la seva esquerra podré„
si el dia és de clara lluminositat, albirar
fins els turons de Montserrat. No es pas sense justificació que han estat donats a Cubells
els bells titols de «balcó, sentinella o mirador de l'Urgell».

Textos extraaats de l'interessant llitre biii3ric-artínic

CUBELLS
per
geillme Camps i Pod,

R. Vives i Sabaté imprimí a la Rbla. José Antonio 18, de Vilanova i la Geltrti.
JUSTIFICACIO 3 exemplars en pergamí pintats signats i numerats. 3 exemplars en cartolina
blanca de fil, pintats, signats j numerats imp exemplars en paper • Cagtell
signats i numerats.
xoo exemplars amb l'orla de color i numerats. 500 exemplars de carier popular.
DipOsit legal B. 3 640 9 - 1 978 ( 2 )
En la Collecció de Goigs de l'impressor, aque gts porten el mimero 1 0 1 1.

OFRENA D'AGRAIMENT
Aquesta primera edicid resta dedicada, amb tot mon sincer afecte i al poble de Cubells, antic i encimat nucli urb à empla9at al cor de les terres
lleidetanes, ran de l'aspres Ebntsec.
Deixou-me anotar, ara,

sic insdlita

i amb unes poques ratlles, el motiu d'aquesta un

ofrena.

Fou aqui, on, durant un dia i una nit del mes d'abril de l'any de mala

memoria, 1938, vaig rebre ( tot i essent-hi an total desconegut)la nids generosa i desinteressada ajuda material i moral que hom podia demanar en aqueues tragiques circumstancies , en forma d'amables paraules d'afecte i

encoratjament, d'un e8mode estatge i per fi, d'un ben abundes menjar, revifaut aixi mon anim abatut i enfortint mon cos exhaust pel cansanci.

Avui, passats ja quaranta anys d'aquella feta • encara i cada cop que
em

retorna a la ment, demano a Ddu que beneeixi Cubells i els qui residint

allf, m'ajudaren anb tanta consideraeid i tanta caritat.
I tamb4 &man° que mai

inda no es

torni a veure a Catalunya i a la resta

d'Espanya, el cdmal ehorrors que, llavors, i durant tres anys inacabables
s'hi
nids

van

abatre

corn

si fdssin maletdes aus de presa arribades des de les

infernals pregoneses de tot el men; mentre germans lluitaven enfollits

contra

germans, tot fent de la Mort, llur inexorable i dèspota mestressa,
Ricard Vives i Sabat4
octubre del 1978

R. Vives i Sabate imprimí a la Rbla. José Antonio 18, de Vilanova i la Geltrtí.
JUSTIFICACIO 3 exemplars en pergamí pintats signats i numerats. 3 exemplars en cartolina
blanca de fil, pintats, signats i numerats. ion exemplars en paper 4, Caftell
signats i numerats.
too exemplars amb l'orla de color i numerats. 5 00 exemplars de caraLter popular.
Dip5sit legal B. 3 640 9 -1978 (6)

