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JESUCRIST 
Sant Salvador del Món Breda Els dons de la gracia són ... 
Sant Salvador (can QuintJna) Canoves del Valles Puix dels homes sou la guia ... 
Sant Crist Aiguafreda.de Dalt (inedits) Puix que per nostre amor ... 
Sant Crist Aiguafreda de Dalt Diguem tots amb gran dolor ... 
Sant Crist Aiguafreda de Dalt Puix que voleu tenir l'estatge ... 
Sant Crist Aiguafreda de Dalt (cobles) Campanes de l'església ... 
St. Crist de la Bona mort (La Doma) La Garriga 1 De sa imatge a la vorera ... 
La Creu de Matagalls Matagalls (Himne) Creu del Montseny, sagrada f ita ... 
La Creu de Matagalls Matagalls (goigs) Per l'amor que ens agermana ... 
La Creu de Collformic Collformic Creu sagrada, creu amada ... 

MAREDEDÉU 
Santa Maria Aiguafreda Puix enlla de l'antigor ... 
Mare de Déu de l' Aro la Viladrau Puix del pecat preservada ... 
Mare de Déu de l'Arola Vi ladra u Mare de Déu de l'Erola ... 
Mare de Déu Assumpta (can Alsina) Sant Celoni Obriu, Mare, la portella ... 
Mare de Déu Assumpta Se va Puix per Déu glorificada ... 
Mare de Déu dels Angels La Costa del Montseny A la Costa saludada ... 
Mare de Déu dels Angels La Costa del Montseny Déu vos salve, sempre i ara ... 
Santa Maria Breda Mare del gran Redemptor ... 
Mare de Déu del Brull El Brull Puix nou tron ·en gaia festa ... 
Mare de Déu del Camí La Garriga Puix per Mare us elegí ... 
Mare de Déu del Carme (can Bot) Samalús Oh, Verge carmelitana ... 



~®'~~~ 

DE ~IARÍA SMA. 
QUE SE CANTAN EN SA. NOVA 

Sta. Maria de Palau-Torde· 

Vostres Goigs, Yerge l\Iaría, 
digna llfare del gran Rey: 
cantarém ab alegria, 
puix no;; haileu d:ít Remey. 

Lo primer e;; lo alt Misteri 
de la Santa Trinitát, 
quant vos fou uel alt lmperi 
lo Arcangel Sant envlát: 
d6clarant de Vos pendria 
pura carn lo Eternal Rey; 
triunfánt Senyora mia, etc. 

Lo segon, de gracia plena, 
fou quant, Senyora, ser.tiren, 
que sense dolor ni pena, 
lo Fill, que 'us criá, parireu, 
di°'s Bethlem en la Establía, 
fentvos San Joseph servey, 
triunfánt Senyora mía, etc. 

Fou lo ter>, quan\ va;;salltge 
vos fereu del Orient 
los tres Reys de gran llinatge 
ab la Estela preceden!: 
la qua! ells tenint per guia, 
adoraren al gran Rey: 
en Bethlem Senyora mía, etc. 

Fou lo quart un goig molt alt, 
quant Jesus, Vergc estimada, 
cobrá tot lo rich esma 11 
de la sua Carn sagrada: 
resuscilát el ter;; dia, 
vos aparegué 1' gran Rey; 
lriunfánt Senyora mia, etc. 

Fou lo quint, Verge divina, 
quan Jesus voslre FilLcar, 
Rey de Reys que á tot domina 
en los Cels veureu pujar: 
fins á I' alta Geran¡uia, 
y. Dignare me, laudare te, Virgo sacrata. 

OREMUS. 

DEL REME Y, 
CAP ELLA DE LA PARROQUIA DE 

ra, Bisbá! de Barce19na. 

hout :o coutemplau gran Rey 
triunfont Senyora mia, etc. 

Lo sisé fou molt egn•gi 
entre 'Is ailres molt pujant, 
quant del Eternal Collegi 
devallá lo Esperit Sant: 
feutvos dolsa compañía 
lo:; Apostols del gran Rey, 
triunfan! Senyora mía, etc. 

Lo seté fou molt ins1g1:e 
en los Cels, al ser assumpla, 
de la~ dignes la mes digue, 
vostre carn ja mes conjunta, 
hont reinan ab Senyoría 
á la- tireta del gran Rey; 
triunfant Senyora mia, etc. 

En una antigua Capella 
creu Verge venerada; 
ara que sou collocada 
en aque;ta augusta y bella, 
es molt gran nostra alegria 
trobant los devots remey; 
admeteunos Verge pia 
á vo,tre sagrat servey etc. 

A vos Verge pura venen 
d' esta Parroquia y Veinat, 
que en tota necesitát 
lo remey de vos pretenen; 
consoleunos Mare pia 
alcánsatnos del gran Rey; 
en tots los treballs María 
lo convenient Remey. 

TORNADA. 
Procurem tots ab porfia 

á cumplir la Santa Lley; 
que de Jesus y María 
segur tin<lrem lo Remey. 

.y. Da mihi virtutem contra hostes tuos. 

Gralian tnam quresumus Domine, mentibus nostrls infunde, ut qui Angelo nuociante, Chisti Filii tui Iacarnationem cogno
vimus, per passionem ejus el Crucero ad Resurrectionis sloriam perducam~r. Pereundem, etc. 

Llibrerfa d<·ls sucsesorsde Fonl, carré de Ripol! núm. ~. 
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Mare de Déu del Carme El Figueró Puix l'aurora del nou dia ... 
Immaculada Concepció (El Noguer) Viladrau Puix volguéreu fer estada ... 
Immaculat Cor de Maria Ve. Aplec de Matagalls Estrella de nostre dia ... 
Mare de Déu de l'Esperanca La Batllória Estel viu que se'ns atansa ... 
Nostra Senyora de Gracia St. Esteve de Palautordera Mare del gran Redemptor ... 
Mare de Déu de Lourdes St. Julia del Montseny Puix que Vós, Verge Maria ... 
Maria Mitjancera Collformic Per l'ermita riallera ... 
Mare de Misericordia La Costa del Montseny Verge puix títol gosau ... 
Mare de Déu de la Merce Vallgorguina Divinal corredemptora ... 
Mare de Déu de la Pietat Viladrau Reina i Mare de bondat ... 
Mare de Déu de la Pietat Viladrau Regina i Mare de bondat ... 
Mare de Déu de la Pietat Arbúcies Mare plena de dolors ... 
Mare de Déu de la Pietat Arbúcies Sou nostra Mare aimada ... 
Mare de Deú del Remei (can Blancafort) La Garriga Puix que Déu amb tant d'amor ... 
Mare de Déu del Remei Sta. Maria de Palautordera Vostres goigs, Verge Maria ... 
Mare de Déu del Remei Sta. Maria de Palautordera Puix remei sou a tota hora ... 
Mare de Déu del Remei Sta. Maria de Palautordera De la terra bella aurora ... 
Mare de Déu del Remei (Ave) Sta. Maria de Palautordera Teniu el Palau ... 
Mare de Déu del Remei (Himne) Sta. Maria de Palautordera Brillant com un retaule ... 
Mare de Déu del Roser La Garriga Lo primer sou Verge pura ... 
Mare de Déu del Roser Montseny Vostres goigs amb gran plaer ... 
Mare de Déu de la Salut La Garriga Puix que sou font abundosa ... 
Mare de Déu de la Salut Samalús Al devot que en Vós confia ... 
Mare de Déu de Tagamanent Tagamanent Puix que cantem amb alegria ... 
Mare de Déu de Tagamanent Tagamanent2 Peregrins tots a la Verge ... 
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SANTS 
Sant Andreu Samalús Apóstol de Déu amat ... 
St. Antoni Ma. Claret Aplec de Matagalls Puix la terra que heu llaur ... 
Sant Antoni Abat Seva3 Puix de Déu sou tan amat ... 
Sant Antoni Abat Sant Antoni de Vilamajor Puix que sempre haveu estat ... 
Sant Bartomeu Sta. Agnes de Malenyanes Pues de Jesús fóreu Vós ... 
Sant Bernat de Menthom St. Bernat del Montseny Per la Creu que us redimía ... 
Sant Cristofol Monteugues Cantem tots, que n'és d dia ... 
St. Cipria i Sta. Justina (castell de Fluvia) St. Esteve de Martir que vostre valor ... 

Palautordera 
Sant Elies Sta. Susanna del Montseny Puix sempre haveu ajudat ... 
Sant Erasme Sta. Maria de Palautordera Puix que Crist amb tal honor ... 
Sant Esteve La Doma i La Garriga Puix que en Vós ha conf iat ... 
Sant Esteve La Doma i La Garriga Puix el Cel us ha nimbat ... 
Sant Esteve La Doma i La Garriga Oh, protomartir glories ... 
Sant Esteve Sta. Maria de Palautordera Per la flama que ha f et presa ... 
Sant Feliu Sant Feliu de Buixalleu Lloarem la vostra vida ... 
Sant Guillem Campins Puix per vostra santedat ... 
San Hipolit Breda Cavaller molt gloriós ... 
St. lscle i Sta. Victoria Breda Martirs de Crist estimats ... 
Sant Jaume Sant Jaume de Viladrover Puix Déu vos ha designat ... 
St. Joan Baptista Campins De Profetes sou corona ... 
St. Joan Baptista Campins Precursor que Déu envia ... 
Sant Julia Montseny En Montseny poble zelos ... 
Sant Lleí Sant Antoni de Vilamajor Catalunya, terra pia ... 



GOIGS DEL 

~ont Hicolou 
QUE 's CAl'iTEN EN 

BELLIT DE 

BISBAT 

~\~J G w 

Puig en les necessitats 
vostres devots ajudau: 

Siaunos sempre adoocat, 
Rlodds San/ Nicola11. 

Tinguereu lo naixement 
en la provincia de Licia 
y allistat en la milfcia 
de Cristo varonilment; 
guardau Vos tot manament, 
en la gracia vos conservau: etc. 

Dejunareu ab gran gana 
Nicolau desde petit, 
puig no preniau lo pit 
dos dles en la setmana: 
aquesta costum soberana 
fins a morir observan: etc. 

Compassiu remediaren 
a tres douzellcs houesles, 
tirantlos per les finestres 
lo dot nh que les CHsareu 
y l ucgo V os utullurcu 
perque aplauso no buscau: etc·. 

Están lo mar furiós 
quan anaveu embarca! 
sosegau la tempestat 
pregant a Deu fervorós 

y perque portava a Vos 
a port arribá la nau: etc. 

De la gran cintat de Mira 
Bisl>e forc11 cousa:.{f':ll. 
del Cel lo clero avisat · 
en Vos posen tots la mira 
Vos la Episcopal cadira 
ab gran exemple ocupau: etc. 

Foreu Pare universal 
de orfens, viudes y donzelles 
cuydant de vostres ovelles 
nb un amor pastornl 
deslliurantles de tot mal 
a totes les aconsolau: etc. 

Per calumnia y per error 
tres tribunos acnsats 
per Vos foren deslliurats 
implornnt vostn~ ruvhr; 
tremolan! I' Emperador 
perque Vos lo amenassan: etc. 

Per la predicació 
de Cristo estiguereu pres 
y vos deslliurá després 
Constantino Emperador, 
per voluntat del Senyor 
a vostre Bisbat tornau: etc. 

GLORIÓS 

Bis~e ~e Miro 
LA CAPELLA DEL 

TAGAMANENT 

DE VICH 

<t~ 
j;~,--J 

G,.w 

Ohint los Angels cantar 
acabaren vostra vida, 
vostra mort fou molt sentida, 
y molt digne de plorar; 
mes 11os podc111 co11solar 
que en lo Cel pe~ tots pregau: etc. 

En Bari noble Ciutat 
está vostre Sagrat Cos, 
y un oli miraculós 
es din que sempre ha suat, 
de tothom sou venerat 
per los miracles que obrau: etc. 

En Bellit vos venerwn 
tots los d'aquesta Parroquia 
feu que la pedra no hi toquia 
ni siam feri'ts del llam; 
lo favor que demanmn 
lograrem si nos ajudau: etc. 

Puig en les necessitats 
vostres devots ajudau: 

Siaunos sempre adoocat, 
gloriós Sa11l Nicolau. 

v. Ora pro nobis Sancte Nicolde. R/. Ut dimittantur peccata nostra. 

OREMUS 

Deus qui Beatum Nicolaum Pontificem innumeris, decorasti miraculis: tribue, qua!su11111s; 
uf ejus meritis et precibas a gehennce incendiis liberemur. Per Christam Dominum nostram. 
tV· Amen. · 

Vl'Ctt! TIP. l'RANCISCANA.-J030, 
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Sant Lleí Sant Pere de Vilamajor Puix sou altre querubí ... 
Sant Llop Sant Pere de Vilamajor Puix la reial descendencia ... 
Sant Llop St. Esteve de Viabrea Puix la reial descendencia ... 
Sant Llorene Gaserans Cantarero la santedat ... 
Sant Mamet (mas Sant Mamet) Balenya Puix de Déu sou tan amat ... 
Sant Mareal Sant Mareal del Montseny Bisbe sant i confessor ... 
Sant Mateu Joanet Puix sou de l'inf ern terror ... 
Sant Mus Can oves Puix per tot sou advocat ... 
Sant Mus Can oves Glorios martir sant Mus ... 
Sant Martí Aiguafreda de Dalt Cavaller i Sant Prelat ... 
Sant Martí El Brull Vostra vida ens diu la via ... 
Sant Martí Mosquero les Puix la gloria haveq. lograda ... 
SancMartí Mosquero les Puix de Déu sou tan amat ... 
Sant Martí Sant Celoni Puix al Cel sols hi té entrada ... 
Sant Martí Sant Julia de Montseny Puix que gosau de la gloria ... 
Sant Martí Riells del Montseny Bella flor del camp d'Hongria ... 
San Nicolau (el Bellit) Tagamanent Puix en les necessitats ... 
Sant Pone Sant Celoni Sant Pone, gloria de Sant Celoni ... 
Sant Pone Sant Celoni Si Sant Celoni us venera ... 
Sant Pere Sant Pere de Vilamajor Puix sou príncep de l'Església ... 
Sant Ramon Nonat (Masjoan) Espinelves Des del Cel f eu-nos de guia ... 
St. Quirze i Sta. Julita Arbúcies Puix Patrons d'eixa Parroquia ... 
Sant Roe La Costa del Montseny Aquest poble que us venera ... 
Sant Roe Gualba Puix sou sant de gran valia ... 
Sant Segimon Sant Segimon del Montseny Puix de Crist amb gran valor ... 
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Sant Segimon Sant Segimon del Montseny Martir i rei excel · lent ... 
Sant Segimon Sant Segimon del Montseny (cobles)4 De martir porteu corona ... 
Sant Telm Samalús Puix per tota tempestat ... 
Sts. Teodosi, Evari i Solutor Seva Puix vostres fets són famosos ... 
Sant Sebastia Arbúcies Sant que amb fletxes obligat ... 
Sant Sebastia Cano ves Martir Sant Sebastia ... 
Sant Vicenc Gualba Triomfant i poderós ... 

SANTES 
Santa Anna Breda Anna, ruare de Maria ... 
Santa Anna Breda Avia del Salvador ... 
Santa Anna i Sant Rafe! El Figueró Com tot l'any vos obsequia ... 
Santa Barbara (Puig Cornadó) St. Feliu de Buixalleu Puix sou verge coronada ... 
Santa Eulalia Orsavinya Ja que Déu us condecora ... 
Santa Eugenia Sta. Eugenia de Berga Puix que sou de Crist esposa ... 
Santa Eugenia Sta. Eugenia del Congost Puix cantant vostra excel · lencia ... 
Santa Fe Fogas de Montclús Al cantar les vostres glories ... 

(muntanya del Montseny) 
Santa Fe Fogas de Montclús Puix sou martir venerada ... 
Sta. Joaquima Vedruna Font de Sta. Joaquima Puix que Déu us escollia ... 

(Pla de La Calma. Montseny) 
Santa Margarida Santa Margarida de Vallors Esposa de Déu amada ... 
Santa Magdalena Breda5 

Sta. Maria Magdalena (can Farrés) Mosqueroles Amb veu clara i molt serena ... 



Ooigs a 
Mare de Déu 

venerada a la 

deSant Esteve de La 

A Ln Co~la saludada 
sou Vó:o. de lol~ nil i did: 

Reine deis A.ngels. Marill, 

s/gueu Ja noslra advocada. 

1- Uno tradicfó mol1 vello 

dio que, en temps de cruel gunra, 

•mogada din!'I Id 1erra 

estdva Perlo tant bella: 

uno lan bl'illr'llll E!ilrella 

no devia e~tor desada. 

2· Fent-ne una excavació 

n dinlre del ccmen1iri 

fou lrobal es! tendre Lliri 

i Ro~n de Jericó: 

a t'es~Jésid en proces:só 

al momenl fórcu portada. 

3- Vista la molla alegria 

que els d • aquest poble tingueren 

anomenar - vos vol~eren 

Reina del Angels, Maria: 

per ~o Lo Costa es gloria 

de len ir - vos. Mare amadn. 

4. Amll nfectt> sens igual 
al Vt'Ure 1..il 111nrdvt'1ld 

us po~a en una copella 
del temple parroquial: 
cureu alH de tot mal 

i "ºº per tols veneradn. 

5* D'alabaslre mol! preciós 
és vo~trc imalge sagrada, 
llmb grtmfinor treballada. 
junr dmb vostre Fil! formó:-.: 

Purfssima, així son Vós, 
més que la blancor nevada. 

6- Com penyura de I" amor 
que Jesús a tots mostril 
en ses mcms té un peJ·Jica, 
perq110! V('~i ("f pl:'cmlor 
que. arrepenli1 di;: 101 cor. 
al Cel trobara posada. 

7- Quan passa aqui el vianant 
us dirlgeix sa mirada; 
que sou de tots advocada, 
de cor ell e:s1a clamanl: 
feu que sigui ben amant 
de Vós, Verge agraciada. 

Ilaor de la 
deis Angels 
parroquial Església 

Costa del Montseny 
(Bisba! de Barcelonn) 

8-Nou flagell de guerra.un dia, 

vo~ll'd imnl~e l\1!
0

11:0. perdé. 

perO retorneu, Maria, 

sota voslre humil recer: 

fou per tots font d'alegria 

al saber-vos retrobada. 

9-Eb de Monlseny i La Co~ta, 

Santa Susanna 1 Cnmpins. 

Caslanya i altres ve·tns, 

tothom a Vós ja sºacosla: 

envus Vós, fenen disposra 

loto la seva mir~da. 

10- Oh Mare del Creador 
us demanem humilment 

qm.•, l'll oquell dnrrl'r monn•nf, 

l'hora de Ja nostra mor!, 

ens eonduiu al bon port 

de la gIOria desilicda. 

A Lo Cosio soludado 
sou Vós de lofs nit i dia: 

Reino delo Angels, Maria, 

sigueu In noslrc1 ndvocado. 

V/. Ora pro nobis Reginlf Ang~lorum. R/. U/ digni efficiamur promissionibu:J Chrisli. 

ORE MUS. Concede nos famulos tuos, quresumu&, Domine Deus, perpetua menlis el corporis sc1nilale 

goudere: 111, gloriosa ben/re Maria: Angelorum, semper Virginis, inlerce:Jsione. a pliI!:Jcnti libernri lristilia 
el mtornn perfrui lnelitÍII. Per Christum Dominum nostrum. R/. Amen. 

Lldrc de Mn. Prederlc Martf, Pvre. Dlbulx del Sr. Albert PuJol 
t,• cdlcl6: mes de Maria del 1962. 



Advocació 

ANGELS 
Sant Miquel 

Sant Miquel 

Lloc de veneració 

muntanya del Montseny 
(Sant Miquel dels Barretons) 
(casal d'Espinzella) Viladrau 

l. Els goigs d'aquest Sant Crist són exclusivament per La Doma. 

Primer verset 

Puix que Déu us va donar ... 

Capita de la milícia ... 

2. És un cant de peregrinació que cantaven les Romeries que s'hi feien. En aquest cas concret, és la de Centelles i altres 
parroquies, any 1877. 

3. El terme era de jurisdicció de Seva, pero eclesiasticament pertanyia a Centelles. Ara esta completament desmuntada per 
les obres de la carretera N-152. Esperem que el nou emplar;ament correspondra a Centelles en ambdós sentits. 

4. Aquestes cobles són antiquíssimes, potser més i tot que els goigs. En tenim un fragment manuscrit amb lletra del segle XVI. 

5. Sabem !'existencia d'aquests goigs, pero no els hem localitzat. Per aquest motiu no incloem el primer verset. 

En elaborar aquest llistat només hem anotat una sola edició de cada advocació. 
En cas que hi hagi dos o més textos, en relacionem una edició de cada un. 



GOIGS EN ALABANSA DEL GLORIÚS PATRIARCA Y PROFETA 
SA.N'T ELi:A.S 

Puig sempre havéu :1judat 
als que confían en Vos: 

Siau lo noslre Advocat 
Sanl Elias gioriós. 

Vostres merits y miracles 
son molt dignes de llohar, 
perque son tant admirables 
que es cosa molt singular: 
Sou Sant de gran magestat, 
y per tot molt poderós: etc. 

Sobre ser de sanch Real, 
en gracia de Deu n:-isquereu, 

1 
principi foncb general 
deis dons que després rebereu: 
De la gran Divinitat 
Profeta foreu zelós: etc. 

De vostre zel y fervor 
lo Orde del Carme nasqué 1 

del qual foreu Fundador, 
segons Gregori Tretsé: 
A vostra gran saotedat 
se deu fruyt tant copi6s: etc. 

En un nuvolt"t .petit 
vereu Ja Verge MARÍA, 
y ab vostre gran Esperit 
fonch en aquel! mateix día: 
A sas plantas presentat 
<1.quest Ordi: tant ditxós: etc. 

Vos feu Rey:-t, y feu Profetas 

conforme vostrc voler 1 

vostras virluts tan pcrfows 
mertixt=n tant gran poder: 
Quant á Deu heu demanat 
us otorga gt=nerós: etc, 

La pluja del Ccl negareu 
al Po ble ingrat de Israel, 
y ab centellas devorareu 
Ministres <ld Rey Infiel: 
Contra del home malvat -
sou espasa y rigurós:· etc. 

En Carro de foch volareu 
al deleytós Paradís1 

perque al Cel tant agradareu, 
gosáu aquest lloch felís: 
Ahont estáu reservat 
fins al día temerós: etc. 

Asistireu al Thabor 
al custat <le J esucrist, 
del qual foreu precursor, 
oposat al Antecrist: 
En fi seréu coronat 
com á Soldat valerós: etc. 

Ab entranyas paternals 
als qui son boas amparáu, 
de la peste y tots los mals 
als vostrt"s Devots curáu: 
Morts havéu ressuscitat 
ab imperi mibgrós: etc. 

Deis camps l:ts ratas ll:insiiu, 
y guriu ~ils animal.s, 
~ds blats ab pluja regf1u, 
per lo sustent deis mortals: 
En temps de estt>rilitat 
sou lo Pare mes piadcls: f"tc. 

De Montseny, Costa, Torc.Jera, 
Muscarohls y C<impias, 
Cánovas y Sant Esteva 
vos visitan Pelegrins: 
Y tots sempre us han trobat 
per son be molt cuydadós: etc. 

També de Tagamanent 
Cardadeu, Vilamajor, 
las Franquesas juntament 
vos festejHn ab fervor: 
Y Vos ab gran pietat 
á tothnm donitu socós: Ne. 

Tot Santa Susagna en pié 
us acl;:ima Compatr6; 
exalsantvos ab delé 
en eix enlr1yrat turó: 
Hont fa sitgles venerat 
sou d' un modo prodigiós: etc. 

TORNADA 
Profeta de Deu Sagrat, 

y Pare nostre ~morós: 
Si'au lo nostre Advocat 

Sant Eiias ,gloriós. 

; . Ora pro nobis Sancte Paler E lías. ñ). Ut dt'gni e.fficz'amur promissi'onibus Chris#. 

ORE MUS 

PrQ!sta qua:sttmus Omnipotens Deus, ut sicut B. Eli'am propltetam tuum, ~t Patrem noslrttm ante c.ommunem 

mortem curru i'gneo a&"reum elevasti ad Ca:lum; t'ta nos faclas, eo inlervem'ente dum vivlmus á lerrenis semper ad 
cadestia spirilu sublevan~ et cum e' z'n resurrcctione ./uslorum pariter .~attdere. Per Chri'slum Domt't¡um nos
lru.m. ñ). AMÉN. 


