LLG - 4 /0399

GOIGS
ALA

DE DÉU

MARE

NEUS

DE LES

BAQUEIRA

VALL D'ARAN

Puig que sou Mare amorosa
i Reina dels Pirineus,
SOCORREU-NOS, PODEROSA,
VERGE BLANCA DE LES NEUS.

Quan el sol regna a l'altura,
a les sestes de l'estiu,
confiats a vostra cura,
ramats i pastors teniu,
com a Mare, nit i dia,
els guardeu de perills greus:

Mare i Filla de l'Altíssim,
orlada de pi i d'avet
que a mig vol del cel blavíssim
teniu el tron a Beret,
des d'aquí vetlleu els pobles,
l'Aran dorm als vostres peus:

SOCORREU-NOS...
El qui a terra baixa plora,
sofrint angoixa o dolor,
si amb cor senzill us implora
troba pau i serenor;
trist o joiós a Vós puja,
pregant per ell i pels seus:

SOCORREU-NOS...

Quan Déu, fet Sabiduría,
bastí l'univers creat,
vostre nom ja fou, Maria,
mel d'un Déu enamorat;
foc al cor, neu a les serres
i al cel música a mil veus:

SOCORREU-NOS...

Feu-nos estimar i creure,
oh Mare del Diví Fill,
per compartir bens i Ileure
doneu-nos un cor senzill;
si correm massa, que ens freni

SOCORREU-NOS...
De l'Israel que camina
sou rosada matinal,
a les nits sou Ilum divina
i de dia ombra frescal;
ja al desert se'ns prefigura
l'amor que en Crist ens fa hereus:
SOCORREU-NOS...

estol d'angèlics trineus:
SOCORREU-NOS...
A la Plana riallera
que per palau escolliu

neixen Garona i Noguera,
dos gentils bessons de riu;
per fer gran i bella Europa
sou Ilac de fecundes deus:
SOCORREU-NOS...

Sou neu que encisa l'Esposa
a la muntanya d'Hermon

i aquí cobreix amorosa
la mes bonica del món;
Déu us fa Reina a Baqueira
de pobles, bosc i conreus:

Al bon temps us fan corona
les crestes d'aqueixes valls,
a l'hivern la neu us dóna
cinyell d'argent i cristalls;
gent de neu del pla i la serra
canten Aves, Goigs i Adéus:
SOCORREU-NOS...

SOCORREU-NOS...
El jovent, a voladúries,
puja als cims del vostre amor,
a despit de les ventúries,
llisca damunt la blancor
després, Ilençant-se, us broda
sobre neu randes i creus:

Puig que sou Mare amorosa
i Reina dels Pirineus,
SOCORREU-NOS, PODEROSA,
VERGE BLANCA DE LES NEUS.

SOCORREU-NOS...
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