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 PRESENTAClÓ 
 

 
És amb gran goig que vos donem a mans aqueix 
llibret de les parts fixes de la Missa que de avui 
celebrarem cada diumenge en alguerés. 

 
És una ocasió per poguer parlar comunitàriament 
amb Déu en la nostra llengua. 

 
Pensem que així la missa poguerà ésser per tots 
los algueresos més natural i per tants més sentida. 

 
Pot ésser que les primeres voltes trobeu un poc de 
dificultat a siguir i a lligir: amb un poc de bona 
voluntat vos venguerà una cosa natural. 

 
Esperem que aqueix do sigui agraït. 
 
 

Antoni Nughes  
Josep Sanna 

 
 
 
L’Alguer 27 de abril 1980 
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SANTA MISSA 
 

 COMENÇAMENT 
 
 Capellà 
  En nom del Pare i del Fill i de l’Espírit Sant.   
 Resposta 
  Amen. 

1 
 C. Que la gràcia de nostre Senyor Jesucrist, 
  l’amor de Déu Pare 
  i el do de l’Espírit Sant 
  siguin amb tots vosaltres. 
 R. I amb el tou espírit. 

2 
 C. Que la gràcia i la pau de Déu, Pare nostre, 
  i de nostre Senyor Jesucrist, 
  siguin amb tots vosaltres. 
 R. I amb el tou espírit. 
 
 ACTE PENITENCIAL  
 C. Preparem-nos a celebrar los sants misteris, 
  reconeixent els nostres pecats.  (Pausa 
de silenci i de reflexió).
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 Tots  
Jo confés a Déu omnipotenti a vosaltres, germans, 
que he pecat, per culpa mia, 
en pensaments, paraules, obres i omissions. 
Per això, deman a la Vèrgina Maria, 
Mare de Déu, als àngels i als sants, 
i a vosaltres, germans, 
que pregueu per a mi a Déu, nostre Senyor. 

 
 
 
 C. Que Déu omnipotent  
  tengui pietat de mosaltres, 
  mos perdoni els pecats, 
  i mos dongui la vida eterna. 
 R. Amen. 
 
 
 C. Senyor, tengueu pietat. 
 R. Senyor, tengueu pietat. 
 
 C. Cristus, tengueu pietat. 
 R. Cristus, tengueu pietat. 
 
 C. Senyor, tengueu pietat. 
 R. Senyor, tengueu pietat.
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 C. Glòria a Déu en alt al cel 
 
 Tots 
 

 i pau en terra 
 pels hòmens que el Senyor estima. 
 Vos celebrem, 
 vos beneïm, 
 vos adorem, 
 vos glorifiquem, 
 vos donem gràcies, 
 per la vostra immensa glòria, 
 Déu Senyor, Rei del cel, 
 Déu Pare omnipotent, 
 Senyor, Fill Unigènit, Jesucrist, 
 Déu Senyor, Anjoni de Déu, Fili del Pare, 
 Vós, que llevau el pecat del món 
 tengueu pietat de mosaltres; 
 Vós que llevau el pecat del món, 
 acolliu la nostra súplica. 
 Vós, que seieu a la dreta del Pare,  
 tengueu pietat de mosaltres. 
 Perquè Vós séu l’únic Sant, 
 Vós l’únic Senyor, 
 Vós l’únic Altíssim, 
 Jesucrist, 
 amb l’Espírit Sant 
 en la glòria de Déu Pare.  
    Amen.
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LITURGIA DE LA PARAULA DE DÉU 
 
 LECTURES 
 A la fi de cada lectura:  
 L. Paraula de Déu 
 R. Donem gràcies a Déu. 
 
 EVANGELI 
 
 C. Lo Senyor sigui amb vosaltres. 
 R. I amb el tou espírit.  
 C. Lectura de l’evangeli segons sant... 
 R. Glòria a Vós, Senyor.  

A la fi de l’evangeli: 
 
 C. Paraula de Déu 
 R. Vos donem gràcies, Senyor. 
 
 PROFESSIÓ DE LA FE 
 

C. Crec en un sol Déu  
 Tots  
  Pare omnipotent, 
   creador del cel i de la terra, 
   de totes les coses visibles i invisibles. 
   I en un sol Senyor, Jesucrist, 
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   Fili Unigènit de Déu, 
   nat del Pare primer de tots los sèculs. 
   Déu nat de Déu, 
   Llumera resplendor de la llumera, 
   Déu ver nat del Déu ver,  
   engendrat, no creat, 
   de la mateixa natura del Pare: 
   per ell totes les coses són estades creades. 
   Lo qual per mosaltres hòmens, 
   i per la nostra salvació, 
   és davallat del cel. 
   I per obra de l’Espírit Sant, 
   s’és encarnat en la Vèrgina Maria, 
   i s’és fet home. 
   Posat en creu per mosaltres sota Ponç Pilat, 
  ha patit i és estat enterrat,  
   i és ressuscitat al tercer dia, 
   com dieven les Escriptures, 
   i és muntat al cel, 
   on seu a la dreta del Pare. 
   I tornarà gloriós 
   a judicar els vius i els morts 
   i el sou regne no tenguerà fi. 
   Crec en l’Espírit Sant 
   que és Senyor i dóna la vida, 
   que procedeix del Pare i del Fill. 
   I amb el Pare i el Fili és adorat i glorificat; 
  i ha parlat per boca dels profetes.
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I en n una sola Iglésia, 
   santa, catòlica i apostòlica.  
  Profés que hi ha un sol baptisme 
   per perdonar els pecats. 
   I esper la resurrecció dels morts,  

   i la vida de la glòria.  Amen. 
 

 LITURGIA DE L’EUCARISTIA 
 
 C. Vos beneïm, Senyor de l’univers, 
  per aquest pa 
  que havem recivit de la vostra bontat 
  i que és fruit de la terra 
  i del treball dels hòmens: 
  vo’l presentem 
  perquè se transformi per mosaltres 
  en pa de vida. 
 R. Que Déu sigui beneït per sempre.C. Vos beneïm, 

Senyor, Déu de l’univers, 
  per aquest vi  que havem 
recivit de la vostra bontat  
  i que és fruit de la vinya  i dels treball 
dels hòmens:  vo’l presentem 
 perquè se transformi per mosaltres  en 
beguda espiritual. 
 R. Que Déu sigui beneït per sempre.
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 C. Preguem, germans, 
  perquè aquest sacrifici, meu i vostre, 

 sigui agraït a Déu Pare omnipotent.R. Que el Senyor 
accepti de les mans tues  

  aquest sacrifici a glòria del sou nom, 
 i també pel nostre bé  i de tota la sua 
santa lglésia. 

PREFACIC. Lo Senyor sigui amb vosaltres. 
 R. I amb el tou espírit. 
 
 C. En alt el cor. 
 R. L’elevem al Senyor. 
 
 C. Donem gràcies al Senyor, Déu nostre. 
 R. És cosa bona i justa. 
  ... 
 
 Tots 
 
  Sant, sant, sant és lo Senyor, 
  Déu de l’univers. 
  Lo cel i la terra són plens de la vostra glòria. 
  Hosanna en alt al cel. 
  Beneït qui ve en nom del Senyor. 

 Hosanna en alt al cel.
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PREGADORIES EUCARÍSTIQUES 
 
 PREGADORIA EUCARÍSTICA II 
 
 C. Lo Senyor sigui amb vosaltres. 
 R. I amb el tou espírit. 
 
 C. En alt el cor. 
 R. L’elevem al Senyor. 
 
 C. Donem gràcies al Senyor, Déu nostre. 
 R. És cosa bona i justa. 
 
 C. És realment just i necessari, 
  és nostre deute i nostra salvació, 
  que, sempre i en cada lloc, Pare sant, 
  vos donem gràcies, 
  per Jesucrist, vostre Fill estimat. 
  Ell és la vostra Paraula, 
  per la qual haveu creat totes les coses. 
  Vós mos l’haveu enviat 
  com a salvador i redemptor, 
  encarnat per obra de l’Espírit Sant 
  i nat de la Vèrgina Maria. 
  Ell, per complir la vostra voluntat 
  i guanyar per a Vós un pòpul sant, 
  s’ha deixat enclavar los braços a la creu: 
  així ha destruït la mort 
  i mos ha fet conèixer la resurrecció. 
  Per això, amb els àngels i los sants 
  proclamem la vostra glòria, dient:
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 Tots 
  Sant, sant, sant és lo Senyor, 
  Déu de l’univers. 
  Lo cel i la terra són plens de la vostra glòria. 
  Hosanna en alt al cel. 
  Beneït qui ve en nom del Senyor. 
  Hosanna en alt al cel. 
 
 C. Séu realment sant, Senyor, 
  font de cada santitat, 
   
  Santificau, doncs, aquestes oblacions 
  fent que hi davalli el vostre Espírit, 
  com la rosada, 
  perquè se transformin per mosaltres 
  en lo Cos i en la Sang de Jesucrist,  
  nostre Senyor. 
 
  Ell, ofrint-se lliurement a la passió,  
  ha pres lo pa 
  i, donant-vos gràcies l’ha dividit, 
  i l’ha dat als sous deixèpols dient: 
 
  PRENIU I MENJAU-NE TOTS,  
  QUE AIXÒ ÉS EL MEU COS, 
  ENTREGAT PER VOSALTRES. 
 
  Igualment després menjat, 
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  ha pres lo càliç, 
  i novament donant-vos gràcies, 
  l’ha passat als sous deixèpols dient: 
 
  PRENIU I BEVEU-NE TOTS, 
  QUE AQUEST ÉS EL CALZE  
  DE LA MEVA SANG, 
  LA SANG DE L’ALIANÇA  
  NOVA I ETERNA 
  VESSADA PER VOSALTRES  
  I PER TOTS ELS HOMES, 
  EN REMISSIÓ DELS PECATS. 
 
  FEU AIXÒ, QUE ÉS EL MEU MEMORIAL. 
 
 C. Proclamau el misteri de la fe.  
 R. Anunciem la vostra mort, 
  confessem la vostra resurrecció 
  i esperem lo vostre retorn. 
 
 C. Per això, 
  fent el memorial de la mort 
  i de la resurrecció del vostre Fill, 
  vos ofrim, o Pare, 
  lo pa de la vida i el càliç de la salvació, 
  i vos donem gràcies 
  perquè mos haveu fet dignes 
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  de vos servir a la vostra presència.
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  Vos supliquem húmilment 
  que l’Espírit Sant uneixi en un sol cos 
  los que participem del Cos, 
  i de la Sang de Jesucrist. 
 
  Recordau-vos, Senyor, 
  de la vostra Iglésia, estesa per tot el món, 
  feu-la perfecta en la caritat, amb el papa N, 
  amb el nostre bisbe N, 
  i amb tots los pastors del vostre pòpul. 
 
  Recordau-vos també dels nostres germans 
  que són morts en l’esperança de la resurrecció 
  i de tots los difunts 
  que confien en la vostra misericòrdia. 
  Admitiu’ls a contemplar la llumera 
  de la vostra mirada. 
 
  Vos preguem que tengueu pietat 
  de tots mosaltres, 
  i feu que, amb la Vèrgina Maria, 
  Mare de Déu, 
  amb els apòstols 
  i los sants de tots los temps, 
  que han vivit en la vostra amistat, 
  tenguem part a la vida eterna, 
  i vos puguem celebrar i glorificar 
  per Jesucrist, vostre Fill.

 16 



  Per ell, amb ell, i en ell, 
  Vós, Déu Pare omnipotent, 
  en la unitat de l’Espírit Sant, 
  reciviu tot l’honor i tota la glòria 
  pels sèculs dels sèculs. 
 
  R. Amen. 
 
  (Continuació a pàg. 22) 
 
 PREGADORIA EUCARÍSTICA III 
 
 C. Senyor, Vós séu realment sant, 
  i amb raó vos canta glòria tot l’univers creat, 
  perquè pel vostre Fill Jesucrist, nostre Senyor,  
  i amb la potència de l’Espírit Sant 
  donau vida a totes les coses i les santificau, 
  i no deixau mai de vos riunir un pòpul, 
  que de llevant fins a ponent, 
  presenti al vostre nom una oblació pura. 
  Per això vos supliquem, o Pare, 
  que santifiqueu amb el vostre Espírit 
  aqueixos dons 
  que havem presentat per ésser consagrats, 
  perquè se converteixin en lo Cos i en la Sang  
  del vostre Fill, Jesucrist nostre Senyor, 
  que mos ha confiat la celebració 
  de aquest sagrament. 
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  Ell mateix la tarda que l’han traït, 
  ha pres lo pa 
  i, donant-vos gràcies i beneint-vos, 
  l’ha dividit i l’ha dat als sous deixèpols dient: 
 
  PRENIU I MENJAU-NE TOTS,  
  QUE AIXÒ ÉS EL MEU COS,  
  ENTREGAT PER VOSALTRES. 
 
  Igualment, després menjat, 
  ha pres lo càliç, 
  i, donant-vos gràcies i beneint-vos, 
  l’ha passat als sous deixèpols, dient: 
 
  PRENIU I BEVEU-NE TOTS,  
  QUE AQUEST ÉS EL CALZE  
  DE LA MEVA SANG, 
  LA SANG DE L’ALIANÇA 
  NOVA I ETERNA, 
  VESSADA PER VOSALTRES 
  I PER TOTS ELS HOMES,  
  EN REMISSIÓ DELS PECATS. 
 
  FEU AIXÒ, QUE ÉS EL MEU MEMORIAL. 
 
 C. Proclamem lo misteri de la fe. 
 R. Anunciem la vostra mort,  
  confessem la vostra resurrecció, 
  i esperem lo vostre retorn.
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 C. Per això, Pare, 
  celebrant el memorial 
  de la passió salvadora del vostre Fill, 
  de la sua admirable resurrecció 
  i de la sua ascensió al cel, 
  mentre esperem lo sou retorn, 
  vos ofrim, en aquesta acció de gràcies, 
  aqueix sacrifici viu i sant. 
 
  Mirau el do de la vostra Iglésia: 
  reconeixeu-hi la víctima 
  que mos ha reconciliat amb Vós; 
  concediu-mos que, 
  los que recivim lo Cos i la Sang de vostre Fill 
  plens de sou Espírit Sant 
  siguem en Jesucrist un sol cos i un sol espírit. 
 
  Que ell faci de mosaltres una oblació eterna,  
  a fi que obtenguem l’hereditat 
  amb els vostres fills, 
  en primer lloc, amb la Vèrgina Maria, 
  Mare de Déu, 
  amb els apòstols i els màrtirs, 
  i amb tots los sants, 
  que sempre mos ajudin 
  amb la pròpia intercessió. 
 
  Vos preguem, Senyor. 
  que aquesta víctima, 
  que mos fa novament amics vostres, 
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  dongui a tot el món la pau i la salvació. 
  Feu forta en la fe i en la caritat 
  la vostra Iglésia, 
  que és encara pelegrina a la terra, 
  amb el vostre servidor, lo papa N, 
  amb el nostre bisbe N, els  altres bisbes,  
  los capellans i tot el pòpul 
  que Vós haveu redimit.  
  Acolliu les súpliques de aquesta família 
  que haveu acceptat a la vostra presència. 
  Per la vostra pietat, Pare clementíssim, 
  reuniu els vostres fills espargits pel món. 
 
  Als nostres germans difunts 
  i a tots los que han deixat aquest món  
  en la vostra amistat, 
  acolliu ’ls al vostre Regne. 
 
  En allà esperem de mos trobar amb ellos 
  i de mos saciar per sempre de la vostra glòria, 
  per Jesucrist, nostre Senyor, 
  pel qual Vós concediu al món tots los béns. 
 
  Per ell, amb ell i en ell, 
  Vós, Déu Pare omnipotent, 
  en la unitat de l’Espírit Sant, 
  reciviu tot l’honor i tota la glòria 
  pels sèculs dels sèculs. 
 R. Amen.
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 COMUNIÓ 
 
 ORACIÓ DEL SENYOR 
 
 C. Fidels a un comandament del Salvador, 
  i siguint el sou diví ensenyament,  
  mos atrevim a diure: 
 Tots 
  Pare nostre, que sés al cel, 
  sigui santificat lo tou nom. 
  Vengui a mosaltres lo tou regne. 
  Se faci la tua voluntat, 
  com al cel així en terra. 
  Dóna-mos avui 
  lo pa nostre de cada dia. 
  I perdona-mos los nostres pecats, 
  així com mosaltres  
  perdonem als nostres enemics. 
  No mos deixis caure en temptació, 
  i Ilibra-mos de cada mal. 
 
 C. Dellibrau-mos, Senyor, de tots los mals;  
  feu que hi hagi pau als nostres dies, 
  i per la vostra misericòrdia 
  salvau-mos dels pecats 
  i de qualsevol pertorbació: 
  mentre esperem 
  lo compliment de la nostra esperança, 
  la manifestació de Jesucrist, nostre Senyor.
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 R. Perquè són vostres, per sempre, 
 lo regne, la potència i la glòria.RITU DE LA 
PAUC. Senyor nostre Jesucrist, 

  que haveu dit als apòstols: 
  vos deix la pau, vos donc la mia pau, 
  no mireu als nostres pecats, 
  sinó a la fe de la Iglésia, 
  i donau-li aquella pau i aquella unitat 
  que Vós haveu demanat. 
  Vós qui viviu i regnau pels sèculs dels sèculs. 
 R. Amen. 
 

C. La pau del Senyor sigui sempre amb vosaltres. 
 R. I amb el tou espírit. 
 
 C. Donau-vos la pau. 
 
 Tots 
  Anjoni de Déu, que llevau el pecat del món, 
  tengueu pietat de mosaltres. 
 
  Anjoni de Déu, que llevau el pecat del món,  
  tengueu pietat de mosaltres. 
 
  Anjoni de Déu, qu llevau el pecat del món, 
  donau-mos la pau.
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 COMUNIÓ 
 
 C. Mirau l’Anjoni de Déu, 
  mirau qui ne lleva el pecat del món. 
  Beats los convidats a la mesa de Senyor. 
 
 Tots 
  Senyor no só digne que entreu en casa mia; 
  dieu sols una paraula i l’ànima mia  
  siguerà salva. 
 
 C. Lo cos de Jesucrist. 
 R. Amen. 
 
 SALUT 
 
 C. Lo Senyor sigui amb vosaltres. 
 R. I amb el tou espírit. 
 
 C. Que vos beneeixi Déu omnipotent,  
  Pare, Fill i Espírit Sant. 
 R. Amen. 
 

C. Germans, la Missa és acabada,  
  anau-vo’n en pau. 
 R. Donem gràcies a Déu.
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CANTS PER LA MISSA 
 

KUMBAYA 
 
Kumbaya, Déu meu, Kumbaya,  
Déu meu, Kumbaya. 
Quan naixem, Senyor, Kumbaya 
Déu meu, Kumbaya. 

 
Quan sofrim, Senyor… 
Quan plorem, Senyor… 
Quan morim, Senyor… 
Kumbaya, Déu meu, …. 

 
 

C R E D O 
 
Sèculs, sèculs fa 
tu vivives entre mosaltres, 
pels camps predicaves, 
per monts i valls pregaves. 
Germans que m’escoltau 
de tot el món arreu 
pregau, pregau amb a mi... 
jo só lo fill de Déu. 
Tots regraciem a tu, 
o fill del Pare etern, 
la pau tu has portat 
en tot lo món terreny. 

 
Creiem al tou evangeli 
fins que en aquí restem,  
alçant los ulls al cel 
tots quants pregarem.      (bis) 
La vida de ‘n aquí 
és vida que no és vida, 
volem volar on sés Tu 
al cel on és la vida. 
 
Creiem ...     (bis)    Amen. 
 

 
SANCTUS
 
Sant, sant, sant és lo Senyor 
Dèu de l’univers. 
Lo cel i la terra 
són plens de la vostra glòria. 

 
Hosanna en alt al cel. 
Beneït qui ve  
en nom del Senyor. 
Hosanna en alt al cel. 
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AVE MARIA (Montanari)
 

Ave Maria, plena de gràcia, 
noste Senyor és a mb Tu, 
beneïta sés Tu 
entre  totes les dones, 
i beneït sigui lo Fill tou Jesus. 

 
Santa Maria, Mare de Déu, 
prega ples pobres pecadors, 
que t’adoren, ara 
i a l’hora de la nostra mort. 

Amen 
 
AVE MARIA  (Cao)

 
Ave Maria, 
Mare de Déu, 
Santa Maria 
preguem a Déu. 
Ave Maria 
plena de gràcia, 
nostre Senyor 
és amb a Tu, 
Tu sés beneïta 
entre totes les dones, 

 
i beneït és lo fruit 
del ventre tou, Jesús. 
 
Santa Maria, 
Mare de Déu, 
prega per tots 
los pecadors, 
ara i a l’hora 
de la mort nostra. Amen. 
 

 
DOLÇ JESÚS 

 
O Jesús meu, jo crec fermament, 
que pel meu bé, sés en aquí a l’altar, 
mos dons el cos i la tua santa sang, 
per l’ànima sés tu pa i salut.   (bis) 
Jo esper en Tu, pietós o Jesús meu, 
escolt que dius: vine amb a mi: 
perquè Tu sés  fidel, bo i pietós, 
tot, o Jesús, jo m’abandon en Tu.   (bis) 
Jesús pastor, de l’home amic i amant, 
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me bruja el cor de flames de amor: 
si t’he deixat, te jur, de aquí envant, 
sempre viuré solament del tou amor. (bis) 
Jo só indigne, lo dic humiliat, 
d’estar unit a Tu, Déu i Senyor: 
o bon Jesús, perdona el meu pecat, 
prepara, Tu, aqueix pobre meu cor.  (bis) 
O dolça manna, i pa que ve del cel, 
joia i salut, a qui t’aculli en ell: 
no tardis més, dabaixa per a mi, 
vine al meu cor, sés vida i goig etern. (bis)

 
PAU AL MÓN

 
Oh Déu meu 
quantes guerres 
són passades a la terra! 
Quanta morts innocents 
per lo cinc continents. 
Mai tota l’humanitat 
ha sofert crueltat: 
sols avui negres i blancs 
volen viure de germans. 
Sem germans, sem germans, 
blancs i negres al món 
ma sem germans; 
envoquem i preguem 
al bon Déu 
que dongui fraternitat. 

 
No més guerres 
no més òdis 
ma sols pau a la terra, 
no més fam per qui sufri, 
ma consol de la misèria: 
sempre avui l’humanitat 
tu espera llibertat; 
o Déu meu fraternitat 
que tu sols pots donar. 
Sem germans, sem germans, 
blancs i negres al món, 
ma sem germans, 
envoquem, i preguem 
que al món 
regni la llibertat.
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NIT DE NADAL 
 
Calma de vent, silenci de mar, 
llum de estrella resplendent. 
Ara s’alça dels àngels el cor, 
anunciant la pau i l’amor, 
tot lo món respon a la veu: 
nat és lo Fill de Déu... (bis) 

 
Pau al món, glòria al cel, 
de la gràcia s’obri el vel, 
adorem la Mare i el Fill, 
fugim l’odi i en amor vivim. 
ara tots estrinyint-mos les mans: 
ara sem tots germans …(bis)

 
VENIU FIDELS

 
Veniu, fidels, l’àngel mos convida, 
veniu, veniu, anem tots a Betlem.  
Déu ve i mos salva, naix i se fa pobre, 
veniu i adorem-lo, veniu i adorem-lo, 
veniu i adorem-lo: és Déu Salvador. 
La glòria del Pare ve a vincir lo mal, 
veniu, veniu: és lo Rei del perdó. 
Déu ve i mos salva, naix i se fa pobre 
veniu i adorem-lo, veniu i adorem-lo, 
veniu i adorem-lo: és Déu Salvador. 
Lo Rei de la glòria, viu entre mosaltres, 
veniu, veniu: dóna gràcia i amor. 
Déu ve i mos salva, naix i se fa pobre, 
veniu i adorem-lo, veniu i adorem-lo, 
veniu i adorem-lo: és Déu Salvador. 
Mirau l’estrella, lo senyal de Déu, 
veniu, veniu: és la pau del cor. 
Déu ve i mos salva, naix i se fa pobre 
veniu i adorem-lo, veniu i adorem-lo 
veniu i adorem-lo: és Déu Salvador
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LA PASSIÓ  

 
Una creu li han carregat 
que no la podia portar, 
en terra s’és engenollat 
demanant: «Ajut, o pòpul meu, 
que jo só lo vostro Déu, 
jo que a tots he perdonat». 
 

 
Mare de un vero Déu, 
Vèrgina de gran pietat! 
Mare de un vero Déu, 
Vèrgina de pietat! 
 
 

JESÚS MEU
 

Jesús meu, la sacra front, 
qui d’espines t’ha coronat? 
T’havem dat mort i passió, 
O Déu meu, tengueu pietat! 
 
Jesús meu, la santa cara, 
qui crudel t’ha ensangüinat? 
T’havem dat mort i passió, 
O Déu meu, tengueu pietat! 
 
Jesús meu, lo Cos santíssim, 
qui per odi ha flagel·lat? 
T’havem dat mort i passió, 
O Déu meu, tengueu pietat! 
 
Jesús meu, la dura creu, 
qui a l’esquena t’ha carregat? 

 
T’havem dat mort i passió, 
O Déu meu, tengueu pietat! 
 
Jesús meu, les mans i els peus, 
qui amb els claus t’ha traspassat? 
T’havem amb dat mort i passió, 
O Déu meu, tengueu pietat! 
 
Jesús meu, la freda llança, 
marturiat ha lo tou costat: 
T’havem dat mort i passió, 
O Déu meu, tengueu pietat! 
 
Jesús meu, tot una plaga, 
tu sés mort crucificat! 
T’havem dat mort i passió, 
O Déu meu, tengueu pietat!
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GOSOS DE NOSTRA SENYORA DE VALLVERD  
 
    Com la nostra Protectora 
    en cada temps séu estada, 
    siau sempre nostra Advocada 
    de Vallverd nostra Senyora 

 
.En les nostres afliccions, 
prompta sieu a consolar-nos 
i de elles a llibrar-nos, 
en totes les ocasions, 
i les nostres oracions 
vos facin intercessora. 
  Siau sempre ... 
 
En tot perill, i desgràcia 
impetrau-nos l’assistència 
de la Divina Clemència 
amb la major eficàcia; 
de tant necessària gràcia 
Séu vós sols mereixedora. 
  Siau sempre ... 
 
De tota culpa, o pecat 
de llibrar-nos procurau 
pues que tant desitjau 
lo nostre feliç estat, 
com sempre nos haveu dat 
prova certa i valedora. 
 Siau sempre ... 

Si vós no nos defeneu 
qui altri nos defendrà? 
Qui tal gràcia nos farà 
Si no vós, mare de Déu? 
Pues amb Ell, vós sola séu 
la potenta mediadora. 
 Siau sempre ... 
 
Per tant segurs implorem 
de vostra misericòrdia 
la salut, la pau i concòrdia, 
qual de cor la desitgem 
i en gran menester ne sem 
per la vida venidora. 
  Siau sempre ... 
 
En qualsisia circumstància  
de aflicció i calamitat, 
de malaltia i mortalitat, 
impetrau-nos constància, 
perdó de cada mancança, 
rassegnació, i en cad’ora, 
  Siau sempre ... 
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V I R O L A I 

 
 
   Rosa d’abril, Morena de la serra, 
   de Montserrat estel: 
   il·lumineu la catalana terra, 
   guieu-nos cap al Cel. 
 

   Amb vostre nom comença nostra història 
   i és Montserrat el nostre Sinaí: 
   sien per tots l’escala de la glòria 
   eixos penyals coberts de romaní. 
 

   Rosa d’abril, Morena de la serra, 
   de Montserrat estel: 
   il·lumineu la catalana terra, 
   guieu-nos cap al Cel. 
 

   Doneu consol a qui la pàtria enyora, 
   sens veure mai els cims de Montserrat; 
   en terra i mar oïu a qui us implora, 
   torneu a Déu els cors que l’han deixat. 
 

   Rosa d’abril, Morena de la serra, 
   de Montserrat estel: 
   il·lumineu la catalana terra, 
   guieu-nos cap al Cel. 
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