GOIGS EN LLOANÇA
DEL BEAT

MARIÀ MULLERAT SOLDEVILA
MÀRTIR DE JESUCRIST
Per la fe, sempre novella,
que amb la vida heu confessat:
Refulgiu com una estrella,
Marià, amic benaurat.
Us bressà Santa Coloma
de Queralt en bona llar;
de virtuts notable aroma
senyalava un ll preclar.
De bondat sou meravella,
alt honor dels Mullerat...
De petit se us mor la mare,
que, sortós, retrobareu
en Maria, que us empara
sempre més ns a la creu.
Bon alumne, jove grella,
sou exemple d'aplicat...
Per aprendre medicina
Barcelona us va acollir,
i la fe que mai declina
us marcava un bell camí.
Bon treball el cor cisella
de fulgors d'eternitat...
Tot Arbeca en ple us rebia
com a metge i com a amic:
quin puntal de bonhomia

tant pel pobre com pel ric!
A la vida que s'estella,
gest ocult, feu caritat...

que us fa estar amb el cor estret.
Dona i lles, or en poncella,
mai no us deixen de costat...

Als dos anys de viure a Arbeca,
com a batlle el poble us vol.
Fer un servei jamai no us reca,
per donar pau i consol.
La justícia és l'anella
que us enllaça amb el sagrat...

La milícia entra a casa
i profana objectes sants:
un profund zel us abrasa
estrenyent Crist amb les mans.
Indultant la plebs mesella
seguiu Crist crucicat...

Fomenteu pau i cultura,
i allargueu sempre la mà
per guarir tota amargura
i fer el viure més humà.
Tant de bé és una clivella
on veu llum el dissortat...

A un botxí se li dispara
un fusell, i el vau curar:
que el cor vostre és alimara
sempre encesa, sempre en mà.
I aclucàveu la parpella
perdonant qui us han linxat...

L'esperit de sant Ignasi
a Manresa us va colpir:
és Jesús el vostre oasi,
i el seu nom, llum i camí.
Jove vida s'aparella
per guanyar la llibertat...

Tot el poble amb melangia
s'ha estremit a cada tret:
I allà El Pla de sang oria
deixondint un món distret.
Per la mort que us encimbella
feu el cim de santedat...

Ve l'agost, temps de collita,
bones messes, bell esplet,
i intuïu una visita

Del perdó sublim centella
que el martiri ha coronat:
Refulgiu com una estrella,
Marià, amic benaurat.

V/. Pregueu per nosaltres, benaurat màrtir Marià.
R/. Perquè siguem dignes de les promeses de Crist.
PREGUEM
Senyor Déu, vós féreu admirable el beat màrtir Marià, per la gran caritat amb la qual
serví els germans, ﬁns i tot en l'hora del martiri, concediu-nos per la seva intercessió,
una caritat sempre més gran. Per Crist, Senyor nostre. R/. Amén.
Text: Mn. Joan Roig i Montserrat
º
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GOGISTES TARRAGONINS

PARAULES PER ALS GOIGS EN LLOANÇA
DE MARIÀ MULLERAT SOLDEVILA
Amb motiu de la beaticació de l'estimat Marià Mullerat Soldevila, metge i pare de família, vam encomanar uns goigs en el
seu honor. Com molt bé sabeu, els goigs són composicions poètiques, de caràcter popular, que es canten a la Mare de Déu, a
Crist, als beats o sants, que en forma poètica narren alguns dels moments de la seva vida, en aquest cas, del Beat. Els cantarem
tot esperant la seva prompta canonització. Cantant els goigs o recitant-los es dóna gràcies pel testimoni que el Beat ens ha donat
i també poden servir com a pregària tot demanant algun favor.
He de donar les gràcies a Mn. Joan Roig Montserrat, perquè amb la seva llarga experiència de compositor de goigs va
acceptar escriure aquest bellíssim text que teniu a la mà. Ha sabut recollir de forma magistral alguns dels punts principals de la
vida i del martiri del nostre Beat. De totes les seves estrofes se'n pot fer pregària.
També vull agrair a Mons. Valentí Miserachs Grau, director i mestre de capella, titular de la Capella Liberiana de Santa
Maria Major de Roma i reconegut mundialment com a músic i compositor, que hagi fet la preciosa composició musical, que
segur que cantaran moltes persones al llarg dels anys.
Dono les gràcies, nalment, a totes les persones que han intervingut en l'edició d'aquests goigs. A la Sra. Sió Virgili pels
bonics dibuixos; a l'acurada impressió feta en els tallers del germà de Mn. Joan Roig, i nalment als Gogistes Tarragonins, que
amb el seu amor a aquestes composicions poètiques i de tant de valor per a la nostra llengua catalana, han ajudat a fer realitat
aquests Goigs en lloança del beat Marià Mullerat Soldevila, màrtir de Jesucrist.
Amb tot el meu afecte, la meva benedicció.
† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat
Tarragona, març 2019
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