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I. Introducció

Fa poc temps vaig publicar un estudi que portava per títol " GRAVATS, BIBLIA I
PENSAMENT A L'EDAT MODERNA A CATALUNYA I A EUROPA", que el lector
pot trobar a la Web de la Col·lecció, i en el que exposava l'importantíssim paper que els
gravats van jugar en els camps de la difusió de la Bíblia i de la determinació del
pensament (molt lligat a les disputes teològiques i a les diverses formes d'organització
social) durant el temps de l'època moderna.
En aquell estudi ja feia alguna incursió en el tema dels goigs i la importància que varen
tenir tant pel foment de la religiositat i pietat populars, com pel que fa a la llengua i a la
cultura catalanes.
Però aquelles pinzellades em van despertar l'interès per tal d'aprofundir en la temàtica
dels goigs, els elements que contenint un gravat, probablement, han tingut una major
difusió al llarg de la història de l'art i de la nostra civilització, tant pel que fa a la seva
vessant religiosa com cívica.
Fruit d'aquest treball és l'estudi que ara teniu entre les mans. No té pretensions de ser un
estudi tancat ni exhaustiu. Només he tingut la voluntat de conèixer més, d'obrir pistes i
d'intentar comprendre un fenomen cultural i religiós multisecular que ha ajudat a
conformar la manera de ser catalana i la nostra aproximació a la cultura i a
l'espiritualitat, en aquest cas amb una expressió religiosa.
Els que llegeixin aquest estudi determinaran si ho he aconseguit o no. En qualsevol cas,
hi hauré destinat molt temps, tant en la recerca com en l'escriptura, però també és cert
que m'ho he passat molt bé. Gràcies per endavant i obert a totes les aportacions.
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II. Definició i terminologia.
Els goigs han tingut una importància significativa en la vida quotidiana de les persones
així com en la cultura i la religiositat a Catalunya. Degut a aquest paper central en la
religiositat popular, s'han produït i publicat molts assajos, textos, articles, monografies,
etc., que han analitzat aquestes produccions des del punt de vista antropològic,
etnomusical i literari, entre d'altres.
Què és un goig? Un goig és el conjunt d'un versicle i d'una oració litúrgica en llatí que
en motiu de la festa del sant o santa que invoquen es reciten o canten col·lectivament a
l'església en el decurs d'un ofici, normalment davant l'altar consagrat al sant o santa
invocats, del qual habitualment n'hi ha una relíquia, o relatius a una advocació mariana
o cristològica, que és representada per una estàtua a la qual s'atorguen potestats
miraculoses.i
Però aquesta no és la única definició possible. Per a la majoria de la població, un goig és
un paper on hi ha impresa l'estampa d'un sant i a sota hi ha l'oració que se li canta. Per a
Joan Anton Abellanii, els goigs són "cants religiosos tradicionals catalans, en honor a
una imatge santa determinada". Per la seva banda, August Bover i Fontiii, diu que són
part del "corpus etnopoètic català religiós", mentre que per a José Ignacio Catalán
Martíiv són "composicions poètiques d'índole religiosa que es canten fervorosament en
les festivitats". Hi ha, doncs, una gran diversitat de definicions i no n'hi cap que fixi un
significat concret.
Quins serien els significats possibles dins la polisèmia que afecta la definició dels
goigs? El primer relaciona els goigs amb el suport on es mostra (un foli imprès), un
suport en el que hi ha el text que es recita i l'estampa de l'advocació a la qual es venera.
Un altre significat que se li atorga és el que pren com a referent el gènere literari. Sobre
aquesta base, es tracta d'una composició, que és alhora poètica i narrativa i que relata les
virtuts i la vida de Nostre Senyor, de la Mare de Déu i dels sants. Són oracions i
pregàries per a sol·licitar un favor o per a donar gràcies a l'advocació a la qual es
venera. En aquest sentit, és ajustada la definició que en fa Ignasi Moretav: "els goigs són
uns cants religiosos de lloança i petició adreçats a Déu per mitjà normalment d'alguna
mediació mariana, angèlica o santoral, d'acord amb unes característiques literàries i
musicals que els singularitzen entre els diversos gèneres de poesia religiosa popular
conreats als territoris de parla catalana; també s'anomenen amb aquest terme els fulls
impresos que contenen un text literari -i sovint també musical- acompanyat d'una
il·lustració i amb una forma gràfica força estandarditzada".
En tercer lloc trobem el significat poètic dels goigs, que és per a molts el seu veritable
origen. Es tracta d'un poema de diverses estrofes i de versos, generalment,
heptasil·làbics. Consta d'una entrada o tornada inicial amb rima encadenada o
encreuada, seguida de diverses cobles o estrofes de les quals les dues darreres -el què
s'anomena retronxa o rescobla- rimen amb els dos darrers versos de la tornada inicial. I
per últim, hi ha una quarteta -també anomenada tornada- que finalitza el goig i que rima
amb els dos darrers versos de l'entrada.
Altres posen l'accent en la construcció musical i antropològica. Per a aquests, els goigs
són una construcció poètica que lloa les virtuts, vida i miracles d'una advocació i és
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alhora una construcció musical cantada pels fidels durant el ritual religiós. A més de
poder ser llegits, solen anar acompanyats d'una partitura que conté la melodia musical
amb la qual s'han de cantar els goigs.
En cinquè i darrer lloc, hi ha el significat popular i simbòlic dels goigs: són un gènere
literari de caràcter popular (com ara les nadales, corrandes, gloses, etc.), que ens
transmeten informació sobre el sistema social interessat (vila de la qual és patró o
patrona l'advocació, data de la festa, etc.) i sobre llur repercussió en un entorn geogràfic
determinat.
Aquesta polisèmia de significats que representen els goigs ens permet deduir que no es
tracta només d'uns fulls impresos amb composicions laudatòries contenint l'estampa
d'una advocació, sinó que en realitat es tracta d'un conjunt de composicions
etnopoètiques i musicals amb contingut simbòlic i religiós que permeten una varietat de
significats, tot i tenir un mateix objectiu (petició de favor o acció de gràcies) i que no
divergeixen pel que fa a la seva funció (fomentar la devoció del poble de Déu cap a
figures exemplaritzants).
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III. Estructura i format
Els goigs, normalment, estan impresos en un full solt, en format in folio (210 x 297
mm). També es poden trobar edicions en format A3, o en format de quarteta (A5) o, fins
i tot, en fulls dobles o llibrets.
Els goigs han experimentat canvis i transformacions en el seu disseny i composició al
llarg del temps. En els seus inicis, els goigs s'imprimien i estampaven en premses
manuals mitjançant caixes d'impressor en què es cobrien les lletres amb tinta per tal de
poder fer-ne una bona impressió. I les figures es feien en peces de fusta tallades sempre
seguint la fibra. A mitjans del segle XIX aquest sistema es va substituir per la xilografia,
amb fusta de boix, on es gravava la figura que es volia estampar en relleu mitjançant un
burí i sempre a contra fibra.
Pel que fa a l'estructura d'un goig, aquesta destaca tan per la seva particularitat
decorativa com per la disposició dels elements que el configuren.
Per una banda, hi ha la capçalera, que es troba, com és lògic, a la part superior del foli i
on, normalment, hi trobem el nom de l'advocació; a vegades també s'hi inclou el lloc on
es venera, la data de la seva festa i si és patró o patrona d'una localitat. En alguns
exemplars de goigs, la mida de la lletra de l'advocació és més gran que el mateix títol
per tal de facilitar el seu reconeixement per part de gent analfabeta funcional o de
lectors bàsics.
Els goigs tenien com a títol "Cobles en alabansa de...", "Cobles de...", "Cobles a llaor
de...", "Cobles en honor i glòria...". I això era així perquè els goigs agafaven com a títol
l'estròfica originària de la dansa trobadoresca, és a dir, la cobla feia referència a la
forma de la composició, a la divisió del text en estrofes o cobles.
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Sota el títol de la capçalera hi ha la imatge gravada de l'advocació. Aquest és el motiu
central del goig, de manera que el gravat de l'advocació complementa l'oració i, a més,
augmenta el valor del goig doncs acompleix la seva funció d'augmentar la devoció dels
fidels i d'esdevenir una 'manifestació pietosa'vi. De fet, els goigs van tenir èxit gràcies a
la presència de la imatge de l'advocació, que era majoritàriament estampada a partir
d'una xilografia.
Aquesta era la única font de comprensió per als devots que no sabien llegir -una gran
part de la població-, doncs, mitjançant l'estampa del sant o de la santa o de la Mare de
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Déu o del Crist corresponent sabien què es tractava de l'advocació que havien triat com
a mitjancera, en la creença que la devoció i veneració de les estampes els protegia. En
un altre ordre de coses cal deixar també establert que la majoria de les estampes eren
d'autor anònim.
A cada costat del gravat hi trobem l'ornament. Normalment són composicions de
caràcter decoratiu, com ara gerros de flors, garlandes, elements geomètrics o segells o
escuts de confraries, d'ordres religiosos o de pobles i ciutats. A partir de mitjans del
segle XIX (amb un grau d'alfabetització major), l'ornament tendeix a desaparèixer
perquè el seu espai és ocupat per textos a banda i banda de la imatge.
Un altre dels elements que caracteritzen els goigs és l'orla. L'orla envolta els goigs i
esdevé el marc que delimita el text, alhora que el presenta i l'emmarca. La varietat
d'orles estampades en els fulls és molt diversa, i hi trobem des de motius vegetals i
florals fins a tipografies i al·legories de sants o motius geomètrics o, fins i tot, una
simple ratlla que delimita el text. Habitualment, fins el segle XIX, les orles eren
impreses a partir de xilografies o de tipografies, però a partir del segle esmentat en
podem trobar amb motius modernistes o noucentistes.
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Un altre element cabdal i definitori d'un goig és l'oració. L'oració sempre està
col·locada, en les estampes devocionals, sota la imatge gravada i disposada en columnes
que permeten seguir l'ordre de la composició. Els versos que componen els goigs solen
ser heptasil·làbics i estan disposats en una entrada o respost o tornada inicial, de quatre
versos de rima creuada o encadenada (ABAB o ABBA) i per un nombre determinat
d'estrofes o cobles, en un número que pot oscil·lar entre set o vuit (els més moderns fins
a 12) i que tenen la mateixa rima que la tornada.
Cada estrofa conté sis versos (a vegades, més) més dos versos corresponents a la
retronxa. És a dir, la repetició dels dos darrers versos de l'entrada (o, a vegades, de tota
la tornada inicial), quelcom de característic de l'antiga mètrica trobadoresca, d' on deriva
ben possiblement la composició dels goigs. El goig acaba amb una tornada final de
quatre versos, dels quals els dos darrers repeteixen les rimes i versos de la retronxa.
La retronxa, doncs, es troba al final de cada estrofa, i te com a finalitat que el devot la
vegi i la recordi al recitar el goig. Normalment la trobem en tots els goigs, tot i que
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alguns cops només hi és al final d'algunes estrofes. En els goigs dels segles XVII i
XVIII, sovint hi trobem una abreviació que només conté la primera paraula de la
retronxa seguida dels caràcters &c. que indica la pronuncia i la recitació dels dos darrers
versos de la tornada inicial.

Molt sovint a l' inici de la primera estofa, la cobla inicia la seva acció amb una locació
causal amb l'ús de 'per', 'puix', 'ja que', de manera que el lector estableix una relació
amb l'advocació de qui s'és devot a l'hora de demanar-li un favor o llur protecció i
emfatitza la creença que amb l'ús d'aquestes locucions el resultat esperat s'aconseguirà.
D'altra banda, i en la mateixa línia, l'ús de les expressions 'concediu-nos', 'apiadeu-vos'
o 'atorgueu-nos', tant a l'inici com al final de les estrofes, compleix la funció i objectiu
del goig, que no és altre que demanar a la divinitat -mitjançant la intercessió dels sants,
de la Mare de Déu o del Crist- la seva presència i acció per a l'obtenció del favor que el
devot sol·licita, tot lloant la imatge devocional corresponent.vii
Un altre element a considerar és el corondell. El corondell separa les columnes del text
del goig. Hi ha una gran varietat de tipologies: a vegades, és un gravat de la mateixa
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temàtica que l'orla, altres cops és una sanefa amb les puntes recargolades, i, fins i tot,
pot ser una simple ratlla que delimita les columnes amb què hom ha disposat el text. De
tota manera, aquest és un element que, amb el pas del temps, tendeix a desaparèixer.
Consideració a part mereix la partitura musical amb la què són cantats els goigs.
Acostuma a figurar dins del mateix full del goig, habitualment sota de les columnes de
text i a sobre de l'oració, però a vegades també l'ha podem trobar al revers del full. Però
la partitura musical no sempre hi ha estat present. La comencem a trobar a principis del
segle XVIII i definitivament a partir de finals del segle XIX, tot donant a conèixer a tots
els fidels la melodia amb que s'ha de cantar el goig.

La melodia acostuma a ser força senzilla i és repetitiva per als diferents goigs. De fet, se
les anomena 'melodies de manlleuta' perquè agafen melodies d'altres cançons o tonades
i les adapten per a ser cantades en els goigs.
Per anar acabant pel que fa a la composició estructural dels goigs, tenim que just a sota
del text, i a vegades sota la partitura, hi ha una oració que tanca la declamació o càntic
del goig. I encara convé destacar que, a vegades, just sota del text i abans de l'oració
final hi ha uns versets (V./ i R./) que signifiquen la invitació de l'oficiant als feligresos a
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pregar conjuntament, de manera que després d'aquesta invitació, tots els fidels
procedeixen a la recitació col·lectiva de l'oració final.

Una altra cosa que caracteritza els goigs són les indulgències. Habitualment consten a
baix de tot del full, just després de l'oració. Seguint la definició del 'Diccionari d'història
eclesiàstica de Catalunya'viii, les indulgències són "el perdó de la pena temporal que
roman després d'ésser perdonat un pecat, atorgat per l'Església en virtut del tresor dels
mèrits infinits de Crist i dels sants, del qual és dipositària i administradora [...]
Perdonaven part de la penitència que havia imposat el confessor, als que acomplissin
una obra determinada, que s'especificava amb tot detall". Als goigs sempre hi consta
els dies d'indulgència que el devot guanya a l'hora de recitar el text i, sobretot, el nom de
la institució o personalitat que les ha decretat.

COL·LECCIÓ GELONCH VILADEGUT // ELS GOIGS

Pàgina 12

Les indulgències estan escrites amb un tamany de lletra més petit que la resta del text i
la seva aparició en els fulls de goigs és tardana. Hi ha referències a les indulgències o
'dies de perdó' en els costumaris eclesiàstics de finals del segle XVII i, especialment,
del XVIII, però no apareixen com a tals indulgències en els goigs fins a principis del
segle XIX. L'existència i presència de les indulgències en els goigs són resultat de la
Contrareforma Catòlica, i tot i que ja existien a l'Edat Mitjana, la seva pràctica abusiva
i mercantil fou un dels motius esgrimits per Martí Luter per a posar en marxa la
COL·LECCIÓ GELONCH VILADEGUT // ELS GOIGS

Pàgina 13

Reforma Protestant. Mitjançant els acords del Concili de Trento es va establir que les
indulgències només podien ser acordades per la jerarquia eclesiàstica (els bisbes o el
mateix Papa).
Just al costat de les indulgències, trobem impresa l'expressió 'ab llicencia' o 'ab llicencia
del Ordinari'. Aquesta expressió ens indica que el goig ha passat, abans del procés
d'impressió, un procediment de censura i revisió per part de les institucions
eclesiàstiques respecte del seu contingut i presentació. També hi consta la impremta, de
manera que podem saber on i per qui ha estat estampat, tot i que aquesta pràctica no es
va començar a aplicar fins a mitjans del segle XVIII. Igualment, cal remarcar que cap a
finals del segle XIX i començaments del segle XX comencem a trobar en els goigs
indicacions de l'autor del text del goig, del compositor de la melodia i, fins i tot, de
l'editor. També s'hi pot trobar en el revers del full un retall d'història sobre l'advocació i
sobre el lloc on es venera.
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En resum:
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IV. Orígens
Els orígens dels goigs són incerts i han estat força discutits al llarg de la història.
El mot 'goig' es troba en l'himne "Gaude, Virgo Mater Christi", possiblement escrit per
Sant Thomas Beckett, arquebisbe de Canterbury (1118-1170), a mitjans del segle XII.
Es tracta d'un dels himnes dedicats a la Mare de Déu més antics que es conserven. Cada
estrofa s'inicia amb la paraula 'Gaude', que vol dir 'joia', i acte seguit es narren els set
goigs de la Verge: l'Anunciació, la Nativitat, l'Adoració dels reis i dels pastors, la
Resurrecció de Crist, l'Ascensió del Senyor, la Pentecosta i l'Assumpció i Coronació de
la Verge. Així doncs, aquesta disposició d'una estrofa per goig ha donat lloc a la
composició estròfica dels goigs tal i com la coneixem avui. A destacar, també, que
aquest himne del segle XII fou difós, principalment, gràcies a la tasca que realitzaren els
dominics.
Amb posterioritat, aquest himne es va acabar coneixent amb el nom de "Septem
Gaudia", perquè són set els goigs que es canten. Segons De Courcelles, "l'himne és una
salutació a la Verge, una invitació al goig dels set esdeveniments considerats com els
més rellevants de la seva vida terrenal, encapçalada per la paraula de l'àngel -que la
saluda mitjançant el mot 'Gaude'-".
Amb el procés de cristianització a Europa, aquest himne arribà a coneixement dels
trobadors, que varen acabar utilitzant-lo a l'hora de compondre les seves obres
poètiques. De tota manera, l'ús del "Septem Gaudia" va continuar tenint una connotació
i un objectiu religiosos: la lloança de les virtuts i goigs de la Verge Maria. Però en
aquesta apropiació compositiva per part dels trobadors, trobem els primers 'gautz' o
'gaugs' cap als segles XIII i XIV. I els trobem escrits en llemosí a la zona de la
Provença, així com en castellà i galaicoportuguès a Castella, Galicia i nord de Portugal.
Aquesta presència dels goigs en una varietat de territoris és, segons John E. Kellerix,
fruit de la importància que tingueren aquestes composicions poètiques en el món
trobadoresc, tant pel que fa a la mètrica com pel que respecta al contingut de lloança a la
Verge.
Fou tal la influència dels 'gaudia' en els territoris de la Corona de Castella, i en els seus
trobadors, que fins i tot el mateix rei Alfons X, anomenat 'el Savi' (1221-1284), en les
famosíssimes 'Cantigas de Santa María', dedica les darreres 4 cantigues als goigs de la
Verge Maria. La influència del Septem Gaudia es pot apreciar en la composició, doncs
dedica la cantiga 424 a l'Adoració dels reis mags, la 425 a la Resurrecció de Crist, la
426 a l'Ascensió i la 427 a la Pentecostax. En totes les cantigues, l'entrada o respost, que
consta de quatre versos en les 424 i 427 i de dos versos en les 425 i 426, es repeteix
sencera després de cada estrofa, és a dir, la retronxa no és dels dos darrers versos de
l'entrada sinó tota sencera.
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Il·luminacions de las Cántigas de Santa María
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Però hi va haver altres personatges, dins la poesia castellana d'època medieval, que
també escrigueren goigs. És el cas d' Iñigo López de Mendoza, conegut com el
'Marqués de Santillana' (1398-1458), qui en les seves 'Poesías completas. Poesías
morales, políticas y religiosas'xi escrigué "Los gozos de Nuestra Señora" en lloança a la
Mare de Déu. En aquests goigs no hi ha retronxa, però independentment de la mètrica i
els versos que la composen, acaben assolint els objectius i la funció dels goigs, és a dir,
lloar i alabar la figura i la vida de la Verge.

Retaule de "Los gozos de Santa María" amb els retrats dels marquesos de Santillana, obra de Jorge Inglés
(1455), Museu del Prado

Pel que fa a la mètrica i a la forma estròfica es pot comprovar que hi ha Cantigues en
què la seva entrada és de rima consonant creuada (ABBA) i en d'altres que és consonant
encadenada amb volta (ABAB). Tenint present aquestes dues combinacions, hom pot
apreciar com al darrer vers de cada estrofa, la rima és la mateixa que al darrer vers de
l'entrada, de manera que es produeix un encadenament de la mètrica, conegut com a
volta, que recupera el darrer vers i dóna així lloc a l'entrada de la retronxa. Per altra
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banda, cal destacar que els versos són octosil·làbics, tot i que també trobem versos
heptasil·làbics. Aquesta mètrica no és casual, sinó que l'adaptació sil·làbica és fruit de la
influència dels "Septem Gaudia" en la composició dels versos, fent que, a més de què hi
hagi 7 versos dins de cada estrofa (un número que varia entre 6 i 8), cada vers tingui 7
síl·labes (tot i que el seu número també pot variar).
Aquesta composició mètrica i estròfica dels goigs, característica en el cas de las
'Cantigas de Santa Maria' d'Alfons Xe el Savi (tal i com acabem d'esmentar), també la
trobem en d'altres exemples de goigs. En aquesta línia fem referència a la "Ballada dels
goytxs de Nostra Dona en vulgar cathalan a ball redon", del segle XIII, que es troba al
"Llibre Vermell de Montserrat". El fet que en el títol hi hagi l'anotació 'a ball redon',
indica clarament que aquesta peça era ballada tot formant un cercle i seguint el ritme al
compàs de la música. La música està escrita en el full del goig i, en realitat, es
diferencia en dues partitures: una pel que fa al text de les estrofes i, l'altra, pel que fa a
la retronxaxii. Es més, el fet que aquest goig incorpori la partitura musical, ens indica
que els goigs, en els seus inicis, es cantaven i es ballaven, la qual cosa posa en evidència
la continuïtat en el cant dels goigs (de fet, encara s'empra l'expressió 'cantar goigs'), i, a
vegades, en el ball.
Cal, però, tenir present que aquesta "Ballada dels goytxs de Nostre Dona en vulgar
cathalan, a ball redon", formava part d'un cançoner medieval de finals del segle XIII,
que volia recollir les cançons i càntics marians per tal que els peregrins que arribaven al
monestir de Montserrat les poguessin cantar i ballar durant els oficis i durant la vetlla.
Tot i que aquests càntics no eren goigs pel que fa al seu valor de gènere poètico-musical
religiós definit, sí que ho són pel que fa a la disposició mètrica de les estrofes que els
composen i pel que respecta a la seva funció de lloar.
I encara més, tot llegint la Crònica de Ramon Muntanerxiii, hi trobem que a la vigília de
contraatacar Gal·lípoli, les tropes catalanes cantaren els goigs de Sant Pere: "E com
venc un divendres a hora de vespres, vint-e-tres dies abans de la festa de Sant Pere de
juny, nos aplegam tuit ab nostres armes davant la porta ferrissa del castell. E en la
torre maestra ja fiu muntar deu hòmens e un mariner, per nom de Bernat de Ventaiola,
qui era de Llobregat; e cridà les llaus del benauirat sant Pere de Roma, e tuit
resposeren-li ab llàgrimes en los ulls. E con hac dit los llaus, així com la senyera de
Sant Pere se llevà, començaren tuit a cridar 'Salve Regina'".
En aquesta obra de Ramon Muntaner hom pot apreciar com els goigs, entesos encara
com a himne religiós, són oracions que invoquen a la divinitat i als sants. De manera
que, podem comprovar com les ballades i les danses, conjuntament amb les 'llaus',
passaren a lloar i a cantar les proeses i les vides dels sants, tot i seguir cantant els set
goigs de la Verge.
Arribats a aquest punt, és important assenyalar que els goigs, tant pel que fa a la seva
impressió en fulls volanders com pel que fa a les composicions poètiques en si, són, en
bona part, fruit de la influència de la "Llegenda àuria"xiv del dominic Iacopo de Varazze
(també coneguda com a Llegenda sanctorum o Llegenda daurada) pel que fa a
l'explicació sobre la vida de la Verge i, amb posterioritat, pel que fa a les vides dels
sants i de les santes i del mateix Nostre Senyor.
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La "Llegenda àuria" és un recull de vides dels sants en llengua llatina. En aquesta
publicació, les vides dels sants segueixen l'ordre establert segons l'any litúrgic, i, a la
vegada, que donen a conèixer la litúrgia específica a cadascú d'ells, realitzen una funció
hagiogràfica tot donant a conèixer la vida del sant o santa. Aquests relats biogràfics
acostumen a provenir de textos apòcrifs. En els pròlegs i introduccions de les diverses
edicions actuals de la "Llegenda àuria", consta que l'origen de la seva redacció i
posterior impressió, amb l'arribada de la impremta, fou per a què els predicadors
tinguessin una font fiable i vàlida per a donar a conèixer als devots, i al conjunt del
poble, les vides dels sants.

Miniatura de la Llegenda àuria d' Iacopo de Varazze
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Amb el pas dels temps i la fama i l'èxit de l'obra d' Iacopo de Varazze, varen aparèixer a
l'Estat espanyol els "Flos sanctorum", que són traduccions i edicions al català i al
castellà. L'edició d'aquestes obres en aquestes llengües és fruit de l'expansió i èxit que
tingueren aquestes recopilacions hagiogràfiques en la cultura cristiana medieval i, amb
posterioritat, en l'època moderna. En aquesta època hi podem trobar molts exemples
d'aquest tipus de literatura devocional, normalment escrits per eclesiàstics o per
persones cultes, com ara el "Flos Sanctorum" de Jorge Cocci (1594), o el d'Alonso
Villegas o de Pedro de Ribadeneyra (1599).
Per a Dominique de Courcelles, gràcies a l'expansió de la "Llegenda àuria" i a l'edició
dels diversos "Flos sanctorum" van sorgir i es van expandir els goigs. De fet, per a
aquest autor, els goigs són la continuació dels relats hagiogràfics dels sants, de les
santes, de la Verge i de Nostre Senyor, mitjançant la invocació de la seva vida en
composicions de caire poètic escrits en la llengua vulgar del poble. Va ser tal la
importància que van agafar i que van tenir els goigs en la litúrgia eclesiàstica que el
bisbe de València, Alfons de Borja (futur Calixte III), va ordenar el 1432 en unes
Constitucions Sinodals que els Set Goigs de la Verge es cantessin just després de dir
Missa, i a més establia que per cada goig que es cantés es retirarien 40 dies de
penitència a tots els que haguessin comès algun mal i que també es donarien, a més, 40
dies d'indulgència a tots els que els cantessin.
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V. Els goigs, la cultura i la religiositat populars.
Comencem per preguntar-nos, què és la cultura popular? Segons la Gran Enciclopèdia
Catalana, la cultura popular "és la cultura originària del poble. És una cultura que
sorgeix espontàniament i és encarnada i practicada per les classes populars, que
participen en les celebracions com a actors i com espectadors. Es basa, generalment,
en la memòria de la gent i en la transmissió oral en l'àmbit de la família i dins l'entorn
comunitari. Connecta amb les formes de vida de la gent i se celebra a l'espai públic. En
contraposició a l'alta cultura, és una cultura de producció individual o col·lectiva i
d'autoria anònima: allò que li dóna valor és l'assumpció per part del poble."
Els goigs són, doncs, elements de la cultura popular? Analitzem-ho.
Cal començar aquesta anàlisi constatant que els goigs no només gaudiren d'acceptació i
atenyeren llur difusió pel seu contingut literari i narrativo-devocional, sinó també
perquè van ser estampats en uns característics fulls solts que cal considerar com el
suport matèric i, per tant, durador, no només del text poètic, sinó també de la imatge.
A començaments del segle XVI els goigs s'estampaven en opuscles de 10 o 12 pàgines
de poesia religiosa variada, adreçats fonamentalment a les classes ciutadanes benestants,
en realitat les úniques que podien consumir literatura, no només perquè podien pagar-la
-donat que les estampacions d'impremta eren cares, tant per l'elevat preu del paper com
del de la talla dels tacs tipogràfics i xilogràfics-, sinó principalment perquè podien
llegir-la, en ser llurs membres els únics lletrats.
Posteriorment, per a facilitar-ne l'adquisició per les classes més desafavorides
econòmicament i habitualment illetrades, començaren a estampar-se en fulls solts, d'un
preu de venda notablement més baix. D'aquesta manera, la difusió era més àmplia,
doncs se'n podien fer llargs tiratges. Per tant, per tal d'aconseguir aquests resultats, en
les estampacions de goigs hagueren de confluir dues condicions indispensables: els
avenços tecnològics de les impremtes i la disponibilitat abundant de paper. Aquestes
condicions no començaren a ser tangibles i efectives fins a la segona meitat del segle
XVIII.
Però si els tiratges de fulls de goigs volien atènyer una gran difusió i arribar a les classes
populars, calia que es donés encara un altre factor fonamental: que aquestes classes
populars arribessin a tenir un cert hàbit de lectura, és a dir, que aconseguissin una
mínima i elemental alfabetització, circumstància que va començar a ser efectiva cap a
finals del segle XVIII. Això va propiciar el desenvolupament d'una literatura fàcil i
accessible, l'anomenada "literatura de canya i cordell", la qual, menyspreada per les
classes socials altes, va facilitar l'establiment d'impremtes que li estaven quasi
exclusivament dedicades.
La conjunció de tots els factors esmentats va permetre que es generalitzés la composició
i l'estampació massiva de goigs. Hi hagué, però, encara un altre factor que, sens dubte,
va resultar determinant per a l'èxit d'aquells fulls solts: el seu valor com a estampa
devocional xv . Els fulls de goigs contenen, a més del text literari, la imatge del
personatge o misteri sagrat al qual va adreçada la composició, de manera que reuneixen
dues manifestacions artístiques en un únic document: el text poètic, que és tant com dir
la pregària, i la imatge religiosa. Ben probablement no era el text poètic, que en realitat
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pocs fidels podien encara llegir i que -per tant- es transmetia per tradició oral, el qui
atorgava a aquests fulls llur valor devocional, sinó que els venia conferit sobretot per la
representació de la imatge sagrada, la qual, en darrera instància, també era la que els
permetia identificar-los i distingir-los.
Aquests fulls, en conseqüència, adoptaren una tipologia ben definida, i fins i tot
tipificada. Estan encapçalats pel títol de la composició, sota el qual se situa la imatge de
la invocació o sant al qui estan dedicats, segueix el text poètic, distribuït en dues o tres
columnes, i a sota l'oratio final, en llatí, emmarcat tot per una orla. De fet, els fulls
sempre mantingueren, més o menys, aquesta disposició. A més, la resistència dels fidels
a substituir la representació d'una imatge de llur devoció per una altra més en línia amb
el gust estètic imperant a les classes acomodades -a part d'altres causes, com ara
l'escassetat de gravadors, la durabilitat dels blocs o la carestia de gravar-los novament-,
va provocar que les imatges antigues es perpetuessin en aquests fulls, tot i estampar-se
de nou. Certament, el problema de la falta de gravadors i de la carestia dels gravats van
ser condicionants generals per a les estampacions a tots els territoris hispànics.
L'element veritablement important, doncs, d'aquests fulls solts era la imatge, i no hem
d'oblidar que l'estètica barroca fou essencialment visual. Per això, a part dels motius
pragmàtics i econòmics esmentats, se'n mantingueren invariables les tipologies i models
al llarg dels anysxvi.
L'Església catòlica, contràriament a la monarquia, no es va servir per a justificar-se
durant el Barroc de la representació personal dels seus membres, sinó dels personatges
del Nou Testament -quasi mai dels de l'Antic- i, sobretot, de les imatges i històries dels
sants. D'aquesta manera potenciava no la persona concreta, posseïdora d'errors humans,
sinó la santedat de l'Església com a institució mitjançant l'abnegació i el sacrifici dels
seus membres més emèrits, legitimant així, com a dimanat directament de Déu, el seu
paper rector de la societat. Per això va fomentar un art més espectacular que no pas de
qualitat, ja que la finalitat era, a més de delectar, sobretot impressionar. La imatge tenia
més interès com a concepte que no per la bellesa plàstica.
L'Església pretenia commoure i entendrir els fidels mitjançant una extensa i variada
tipologia d'imatges que garantís la bondat del seu missatge. Tot aquest desplegament
d'imatges era, per tant, un instrument de comunicació. Fins i tot, per a garantir la
idoneïtat de les imatges es va crear al segle XVII la figura del "veedor del Sant Ofici",
encarregat de vetllar per la correcció iconogràfica de les representacions i narracions
plàstiques, evitant així qualsevol contaminació visual que pogués induir a possibles
desviaments o impureses doctrinals. Només així es pot comprendre la immutabilitat de
les tipologies i de les representacions de la imatgeria.
Això no obstant, a partir del darrer quart del segle XVIII, les representacions
estampades als fulls de goigs no es van poder sostraure a les influències i directrius de
l'estampa culta, ni a les novetats estilístiques i tècniques en el camp del gravat. En
aquest sentit, els il·lustrats, en l'afany d'educar el poble i desterrar-ne la irracionalitat
que havia donat lloc a les manifestacions supersticioses de la religiositat tradicional, van
considerar les estampes com un eficaç vehicle d'educació, ja que estaven convençuts
que les estampes, al reproduir les obres dels millors artistes i mostrar les coses
importants d'èpoques passades i coetànies, formarien el bon gust de les classes populars.
De manera que en les estampes religioses es van començar a introduir els models dels
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grans pintors i es van abandonar les representacions més antigues. Fou després que
Carles III enviés gravadors espanyols a París per tal que aprenguessin les noves
tècniques del gravat i, a partir de la instauració de les seccions de gravat de les
acadèmies de belles arts, que el gravat es va poder desprendre del caràcter hieràtic de les
anteriors representacions i va entrar dins dels corrents europeus, la qual cosa va suposar
un major naturalisme i una més correcta representació espacial, amb una major
complexitat compositiva i un major gust pel detall descriptiuxvii.
Aquest perfeccionament de les tècniques va permetre unes representacions de major
qualitat plàstica, les quals van renunciar a esquemes tipificats d'èpoques anteriors
transmesos per la tradició, i van guanyar en perfecció del dibuix i en naturalismexviii. Tot
això, és clar, sense modificar-ne la tipologia bàsica ni la iconografia pròpies, que, en
darrera instància, era allò que les caracteritzava i servia per a identificar-les. Amb tot, i
tal com ja hem comentat abans, la resistència del poble a substituir la representació de
les imatges de la seva devoció per unes altres més d'acord amb el gust estilístic imperant
entre les classes benestants i intel·lectuals, va possibilitar que en molts casos les imatges
antigues es perpetuessin en aquests fulls.
Per tant, podem concloure que sí, que els goigs són una mostra de la cultura i de la
religiositat populars, perquè van ser assumits pel poble, perquè era un camí d'arribar a la
divinitat mitjançant pregàries i peticions a una multiplicitat d'intermediaris, perquè el
poble n'era protagonista al participar en els actes en què es cantaven o recitaven els
goigs, perquè en els seus inicis eren d'autoria anònima i perquè es transmetien de forma
oral en l'àmbit de la família i en l'entorn comunitari.
Ara bé, si considerem els goigs com a cultura i religiositat populars, això vol dir que
eren compostos i escrits per membres de les classes populars? La resposta és clarament,
no. Hem de tenir present que només un percentatge molt petit de la població sabia llegir
i escriure. D'altra banda, i donat el seu contingut religiós i el seu objectiu de lloar la
figura d'un sant patró o d'una santa patrona o de la Mare de Déu o del mateix Jesucrist
(sovint sota l'advocació del Crucificat), resulta que havien de ser redactats i/o musicats
per persones que tinguessin coneixements de teologia i/o de música (si no es reproduïa
una tonada ja existent de caràcter anònim) i que sabessin escriure correctament. Per tant,
de manera majoritària, els goigs eren escrits per rectors, capellans o monjos i les
estampes eren fetes per artistes del lloc i de l'època. Tenint, doncs, en compte qui n'eren
els seus autors podem dir que els goigs han estat habitualment fruit de la fe popular, i de
fer, parlen de temes populars i són utilitzats per a l'adoctrinament de persones senzilles,
que els canten i reciten en comunitat.
Referint-nos al seu ús popular trobem que la seva difusió i venda es feia en actes
religiosos com ara processons, romeries, pelegrinatges, aplecs, etc., però també es
venien a les entrades de les esglésies, monestirs o santuaris. I es venien tant per a que
els devots tinguessin els fulls amb les estampes de les diverses advocacions que com a
mitjà de subsistència de l'economia eclesiàstica. Però els goigs també es venien com a
fulls volanders, en català, allò que en castellà es coneix com a 'literatura de cordel',
'pliego suelto' o 'pliego de ciego'. Dels que els venien així a la menuda en castellà se'n
deien 'santeros' i anaven poble per poble i ciutat per ciutat amb les imatges de devoció
guardades en una caixa de fusta. També es podien comprar goigs als hospitals (referits a
la devoció que es venerava en el seu edifici) o en les escadusseres llibreries que hi
havia, i que venien els de les advocacions de les esglésies del voltant.
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VI. Els goigs, la llengua i el folklore català.
Els goigs s'han considerat, des de finals del segle XVIII, com una part troncal de la
cultura i del folklore catalans. Entenent aquest 'catalans' en un sentit ampli, doncs,
trobem goigs al Principat, a les Illes Balears, al País Valencià, a Andorra, al Rosselló i a
l'Alguer, però també en trobem a l'illa de Sardenya i, en molt menor grau, a la Franja de
Ponent i a la resta de la península.
Tots els territoris esmentats formaven part de la Corona d'Aragó i és en aquests territoris
on els goigs han tingut un ús i una influència significativa en la pràctica religiosa. De
fet, tal i com ja s'ha assenyalat abans, els goigs era un gènere cultivat pels trobadors i es
van anar trametent en una línia Nord-Sud que va arrelar principalment en les terres de
parla catalana. De fet, durant l'Edat Mitjana, hi va haver trobadors arreu de la península,
trobadors que usaren aquest gènere per a lloar la figura de la Verge, però ens hem de
preguntar, si això era així, perquè només van perdurar els goigs en els territoris
esmentats i no a la resta de la península?
Doncs, perquè els goigs, a part de ser un element representatiu del folklore, també fou
un instrument de consolidació i transmissió de la llengua catalana, de manera que en els
textos dels goigs podem trobar i conèixer l'evolució de la llengua catalana. I aquesta
realitat era tan forta que, tot i el decret de Nova Planta, els goigs es van continuar
escrivint i imprimint en català, perquè el català va continuar sent la llengua del poble i
com que els goigs eren utilitzats com a element d'adoctrinament religiós i eren d'ús
corrent en els rituals religiosos més lligats a la vida de cada dia, el català en va continuar
essent la llengua vehicular. A finals del segle XVI i durant el segle XVII i,
especialment, a finals del segle XVIII, durant el segle XIX i durant la dictadura
franquista també es van editar goigs en castellà, però com que, malgrat tot, el poble
continuava parlant el català, el que es produïa eren situacions de diglòssia.
I qui eren els autors en llengua catalana d'aquests goigs? Habitualment l'autoria dels
goigs és anònima, però tot i això avui sabem que diversos escriptors reconeguts com a
figures cabdals de la literatura catalana en foren autors i que aquests goigs, encara avui
en dia, són recitats i coneguts. En aquesta línia, podem destacar composicions
d'escriptors tan coneguts com ara Vicent García Torres, el Rector de Vallfogona xix ;
Miquel Costa i Llobera xx , sacerdot mallorquí; Joan Maragall i Gorina xxi , amb la
publicació dels Goigs a la Verge de Núria (1894); Guerau de Liostxxii i els Goigs a la
Mare de Déu de l'Erola; o com Jacint Verdaguerxxiii, mossèn Cinto, de qui destaquen els
seus goigs a Sant Ramon de Penyafort. És a dir, el més granat de la literatura catalana
de diverses èpoques van escriure goigs en alabança de la Mare de Déu i dels sants.
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Si ens referim a la vessant dels goigs lligada al folklore, tenim que, tal i com ja hem
assenyalat en parlar dels seus orígens, el primer goig del qual tenim constància és la
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"Ballada dels goytxs de Nostre Dona en vulgar cathalan a ball redon". Tant el nom del
goig com l'ús que se'n feu, dóna a entendre que els goigs es ballaven i es cantaven. El
fet del cant ha perdurat fins els nostres dies, de manera que, en diversos actes de
caràcter festiu i religiós podem sentir el cant dels goigs, després o durant els oficis
religiosos, així com en altres rituals religiosos com ara processons, romeries o aplecs. Si
ens fixem en el cant i el ball, podem comprovar que els goigs també s'utilitzen en un
altre tipus de pràctica folklòrica, les caramelles.
Les caramelles són característiques de les zones del Rosselló, Andorra, el Principat
(amb major o menor presència segons el territori) i les Illes Balears, i són una altra alta
expressió folklòrica en els territoris de parla catalana esmentats.
L'origen de les caramelles és religiós, tot i que avui en dia quan parlem de caramelles
ens referim a unes cançons tradicionals de temàtica diversa que va des d'aspectes
humorístics a disputes amoroses, floretes entre enamorats, tonades tradicionals d'un lloc
determinat o, fins i tot, a adaptacions de cançons actuals. Les caramelles són, doncs, un
cant col·lectiu realitzat per grups de joves que, a pagès o en ciutats mitjanes, van de casa
en casa cantant, tot obtenint a canvi menges o diners amb els quals s'organitza un àpat
comunitari. Tal com ja s'ha esmentat, les caramelles, probablement, tenen el seu origen
en el cant dels goigs de la Mare de Déu, i de manera encara més concreta, pot ser que
siguin el resultat de la difusió que feren les Confraries del Roser a l'hora de cantar els
goigs entre la població, fent que aquesta pràctica hagi estat estesa arreu del territori.
Aquests goigs es cantaven després de la missa de Dissabte Sant, i el seu cant
simbolitzava el final de la Quaresma i dels ritus de la Passió i Mort de Nostre Senyor
Jesucrist i l'arribada de la Pasqua, agafant, doncs, una connotació de caràcter festiu. En
algunes zones es començaven a cantar a les dotze de la nit del Dissabte Sant, mentre que
en d'altres es cantaven i es canten el Diumenge i el Dilluns de Pasqua, durant el matí o
tot el dia i acaben amb un acte religiós o en una comitiva festiva. És, però, interessant de
recordar que a les illes Pitiüses les caramelles també es canten per Nadal.
Les caramelles són, doncs, cançons populars curtes, del tipus corrandes, gloses, etc., i
també n'hi ha del tipus dels goigs. Les primeres, acostumen a tractar temes quotidians
com ara la collita d'hivern, de cóm n'és de bonic el poble o la contrada o de què el vi de
la taverna és d'alta qualitat o de la bellesa de les noies i del festeig. Quan els
caramellaires fan ús dels goigs no deixen, habitualment, de banda la seva funció
religiosa i els canten com una cançó més del seu repertori. Per tant, tenim que el
repertori és mixt, amb cançons profanes i religioses, tot i que a vegades s'utilitza
l'estructura estròfica dels goigs per a tractar temes profans, i així podem trobar goigs
que porten per títol temes tan suggerents com ara "Goigs de las botifarras", "Goigs dels
ous" o "Coples per a cantar a les minyones" (que reproduïm). El cant d'aquests goigs
implica ja el què es demana com a premi: ous, botifarres, etc. De manera que pot
establir-se que, sovint, quan es canten determinades caramelles en realitat es canten
goigs, de naturalesa religiosa o profana, però amb la mètrica característica.
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Per a entendre aquests diferents usos, ens podem remetre al folklorista Joan Amades xxiv,
quan escriu que en diversos llocs del Rosselló, els caramellaires no canten cap altra
cançó que no siguin els goigs a la Mare de Déu del Mont, en unes composicions que són
conegudes com a "Goigs dels Ous". Afegeix que en tot el Pirineu oriental es canten
només goigs quan es canten les caramelles, mentre que en altres llocs s'empren altres
tipus de cançons com ara corrandes, gloses, etc., o fins i tot, goigs profans com els que
ja hem citat. A més, Amades diferencia dos tipus de cantaires per Pasqua: els gojaires,
o també mal anomenats gotjaires, que són els que només canten goigs de caràcter
religiós, i els caramellaires que, a més o de manera preponderant, canten cançons
d'altres tipus, com ara cobles, corrandes i goigs de tipus profà.

Seguint amb l'argument de Joan Amades, tenim que els gojaires canten els goigs a dins i
a fora de l'església, i quan acaben aquest repertori, continuen la seva activitat com a
caramellaires, tot començant a cantar corrandes i goigs profans pels diferents indrets del
poble o de la vila, en una mena de pelegrinatge lúdic i festiu. Així doncs, es podria
establir que les caramelles consisteixen en el cant de goigs pel que fa a la zona de
muntanya de la Catalunya Vella (Rosselló, Cerdanya, Ripollès, etc.), mentre que els
goigs es barregen amb corrandes i gloses en la seva expansió cap a la Catalunya Nova,
de manera que perden el seu sentit religiós, canvien de temàtica i esdevenen cançons
profanes i de tipus popular.
Per a centrar encara més la definició del terme caramelles, tenim que Joan Amades les
descriu com "la resta d'una cerimònia ritual de caient agrícola dedicada a alguna
divinitat primitiva encarregada d'afavorir la floració i las fructificació", d'aquí ve la
relació amb els ous i les botifarres, així com la pràctica de cantar-les i de celebrar-les en
dates assenyalades coincidint amb l'inici de la primavera (el temps de Pasqua de
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Resurrecció). Tot i això, Amades continua insistint en el fet que les caramelles tenen el
seu origen en els goigs. També relacionat amb els seus orígens, Ramon Vilar estableix
relacions entre el ball rodó i les caramelles, tot argumentant que es tracta d'una
coreografia present en el ball de cascavells, la qual cosa suposaria l'existència d'una
possible relació entre els orígens ballats dels goigs i els diversos exemples de balls de
les caramelles.
També és interessant lligar el mot caramelles amb la utilització d'instruments que
contenen caramella, com ara la gralla o el grall amb inxa de boix, per a la seva pràctica.
Altres instruments que s'empren per a acompanyar el cant de les caramelles són el buiro,
la carbassola, el triangle, l'aixada, el flabiol, el tamborí i el pandero, entre d'altres.
Els dies assenyalats, per Pasqua, les colles de caramellaires canten les corrandes i gloses
a la plaça o davant les cases i, a canvi, reben alguna recompensa com ara ous, nous,
algun got de vi, etc. Aquestes colles estan organitzades i cada integrant te una funció
específica. Així podem destacar, per exemple, el cisteller, que va amb una perxa a dalt
de la qual hi ha una cistella guarnida amb cintes, flors i cascavells. Apropen la cistella a
la finestra o balcó per a què hi fiquin l'obsequi per a la colla de caramellaires.

Segons la localitat, i tenint present la diversitat de realitats que impliquen les
caramelles, hi ha celebracions de balls, com ara la ballada d'una sardana davant la porta
de la casa festejada, o bé altres tipus de balls com el ball de bastons o el ball de
cascavells.
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I acabem aquest apartat amb una partitura d'una cançó típica de les caramelles: "La
nostra alegria", una cançó per a ser cantada el dia de Pasqua. Amunt els cors cantaires,
alceu les veus!
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VII. Usos religiosos dels goigs.
Els goigs tenen un valor religiós i antropològic, presenten un rerefons teològic i van més
enllà d'una simple composició poètica que canta i lloa una devoció, sinó que, a més, es
tracta de cants religiosos que s'adrecen a una figura sagrada o santa, en alabança de la
seva vida i figura i a la qual es sol·licita un favor o se li adreça una acció de gràcies.
En els goigs podem trobar, per exemple, múltiples referències a la vida, Passió i Mort
de Jesús, i totes elles tenen com a objectiu lloar la figura del Fill de Déu, en qualsevol
episodi o advocació que sigui reflectit o emprat. El mateix podem dir referent a les
diverses advocacions que es coneixen de la Mare de Déu.
També hi ha goigs que tenen com a objectiu la lloa de la vida i les virtuts d'un sant o
santa, goigs que normalment tenen una gran acceptació i difusió en les contrades on va
viure o en els llocs que hi ha temples o santuaris que li són dedicats.
Menció especial, pel que fa als goigs a la Mare de Déu, mereix l'advocació de la Verge
del Roser. A la Bíblia, trobem que la Mare de Déu se li dóna el títol de Rosa de Jericó,
d'aquí se'n deriva la creença, o el mite, de què Déu va plantar una llavor a les entranyes
de Maria, de la que va créixer un roser, símbol de la puresa i de la virginitat de la Verge.
De fet, en algunes localitats de la festa de l'Anunciació se'n diu festa de la Plantació del
Roser. Lligat amb això tenim que amb la creació del primer convent de dominics a
Barcelona (el 1219) i amb la creació de la primera confraria de la Mare de Déu del
Roser (el 1222), es va iniciar la difusió de la seva devoció que es va estendre arreu de
Catalunya, una advocació que trobem implantada en moltes parròquies cap als segles
XVII i XVIII, una època de màxim esplendor dels goigs, per això n'hi ha tants dedicats
a la Mare de Déu del Roser.
En aquests goigs, es canta la lloança i es sol·licita el favor a una figura sagrada o santa
que exerceix un paper d'intermediació entre Déu i el devot. Però si els analitzem bé
observarem que en els goigs desapareix la primera persona del singular que és
substituïda per la primera persona del plural, és a dir, el nosaltres. De manera que, amb
aquesta acció, els goigs passen a ser d'ús col·lectiu, adopten un caràcter comunitari i el
seu missatge esdevé d'ús plural i coral, de manera que, habitualment, els goigs han de
ser pronunciats per tota la comunitat de creients i/o devots tot cantant-los a l'església o
en el marc d'un acte litúrgic. Amb els goigs s'abandona l'individualisme i s'instal·la un
fer polifònic i comunitari. En definitiva, els goigs tenen una dimensió comunitària,
contenen una funció col·lectiva que justifica l'ús del nosaltres, tot afavorint
l'harmonització de la comunitat parroquial més enllà de qualsevol tensió social. Això no
exclou que un devot no pugui recitar o cantar els goigs de forma individual, en privat o
fora d'un acte religiós, però també és cert que aquesta pràctica obvia el sentit comunitari
de la recitació conjunta del goig.
Una altra característica a destacar és que en els goigs trobem que cada sant o santa té
una mena d'especialització pel que fa al guariment d'un determinat tipus de mal o
afecció o bé el goig li és dedicat perquè és el patró d'un ofici, gremi o localitat. Només
dos exemples: com que és tradició que Sant Cristòfol va ajudar al Nen Jesús a creuar un
riu, va esdevenir patró dels barquers i, posteriorment, dels conductors, mentre que Santa
Àgata, a la qual la tradició atribueix que li van extirpar els ulls com a martiri i, per això,
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va esdevenir patrona i intercessora dels cecs i de tots aquells que tenen problemes de
visió.

Quins són els tipus d'invocacions que es fan a les figures sagrades o santes en els goigs?
Segons Josep Maria Combalia xxv , les podem classificar en dos tipus principals: les
materialistes i les espirituals.
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En les invocacions de tipus materialista hi trobem, per exemple, peticions relacionades
amb la millora de la salut, tant per a la cura de malalties (de tipus contagiós) com ara la
pesta, la lepra, la verola, etc.; com per a millorar la fecunditat o per a tenir un bon part,
o per a que la vida d'una persona amb una minusvalúa sigui menys difícil. Però dins
d'aquestes invocacions materialistes també hi trobem peticions de millora de treball, o
demandes de bona sort com ara demanar un bon viatge per part dels mariners que
marxen a pescar lluny, per tal que no hi hagi tempestes; o invocacions dels pagesos per
tal que no caigui una pedregada o perquè no arribi cap plaga que faci malbé una bona
collita, així com per a que no els hi passi res als animals.
D'altra banda, tenim les invocacions de tipus espiritual. Aquestes invocacions fan
referència a aspectes relacionats amb la vida religiosa, com ara per no perdre, sinó
augmentar i enfortir la fe; o per a perseverar en les virtuts teologals, o per a ser més
humil, o per a no caure en el pecat, o per a ser salvat en el moment de la mort, o per
tenir una bona mort.
De fet, els goigs entesos en el seu ús religiós són una font de tranquil·litat i una font
d'esperança, tal i com podem llegir en aquest text del britànic J. Towsend xxvi que
reflecteix la seva visió de la situació en un viatge per Espanya a finals del XVIII: "Es
una gran tranquilidad para esta gente tener otra fuente de esperanza ante las muchas
enfermedades que inciden en el cuerpo humano, además de la habilidad de los médicos
[...] En todas las enfermedades, y bajo cualquier presión o aflicción, siempre hay un
santo accesible a la oración para que alivie el dolor"...Metges sí, però ajuda sagrada o
santa també...
Un altre aspecte a considerar és la presència i valor de l'estampa en el full dels goigs.
L'estampa, des d'un punt de vista religiós, té el mateix valor i força que quan el goig es
canta davant la figura de la devoció en una església, de manera que es produeix la
mateixa transmissió de valors amb la lectura o càntic, públic o privat, del goig, i tot
gràcies a la presència de l'estampa de devoció en el full. Amb la invenció i
desenvolupament de la impremta, i amb els acords adoptats i validats en el Concili de
Trento, hi va haver una molt considerable expansió de les estampes de devoció, de
manera que tant els fulls de goigs com els fulls en què només hi ha l'estampa d'un sant,
d'una santa o d'una advocació de la Verge o del Crucificat, foren consumits
massivament per la població, de manera que això alhora que permetia diferenciar-se
dels reformats augmentava les manifestacions de devoció popular. Així, doncs,
mitjançant l'adquisició d'imatges religioses o de fulls de goigs, els espais domèstics es
varen anar omplint d'estampes i d'imagineria religiosa que s'usaven com a sistema de
protecció contra les malalties o, simplement, per a tenir bona sort, però que al mateix
temps servien per a exaltar el fervor religiós i solidificar el sentit de pertinença a les
parròquies, santuaris o confraries en què hi havia la imatge de devoció.
Gràcies als costumaris redactats pels rectors de les parròquies podem saber quan es
cantaven els goigs (després de la missa o d'una processó) i en quin moment del
calendari. A partir d'aquestes referències podem mesurar l'alt grau d'arrelament del
catolicisme en la cultura i en la vida social. I l'alt grau de presència de determinades
advocacions, com ara la Mare de Déu del Roser, en el conjunt del territori, doncs
múltiples esglésies, santuaris, pobles, carrers i gremis la tenien com advocació titular.
Els goigs servien, en definitiva, per a donar a conèixer al poble senzill els fonaments de
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la fe i de la vida cristiana, la qual estava perfectament emmarcada al llarg de l'any en la
vida de les persones.

Estampa de la Mare de Déu del Roser

Pel que fa a les melodies musicals dels goigs, potser només caldria destacar que aquesta
és molt comuna arreu, i de fet només es troben deu o dotze esquemes melòdics, que, a
més, es repeteixen de manera anàloga en tots els territoris, inclosa l'illa de Sardenya.
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Insistir també que, fins el segle XIX i els corresponents processos d'alfabetització, el
contingut i melodies dels goigs eren tramesos de forma oral, de forma quasi exclusiva.
Els goigs, segons argumenta Xavier Fàbregasxxvii, serveixen per a donar a conèixer la
vida dels sants i de les santes, quelcom de característic i consubstancial al catolicisme:
"els goigs presenten els fets remarcables de la seva gran epopeia, els sacrificis ultra
mesura dels qui donaven testimoniatge de llur fe en circumstàncies difícils; i ens
demana que admirem les mostres de predilecció rebudes pels màrtirs, i la forma com
eren protegits contra les insídies dels perseguidors, fins que un cop ben manifestada
llur fortalesa rebien el premi cobejat: ésser fets a trossets i volar cap al cel". Cal que
els fidels per a poder guanyar la salvació, admirin i venerin als sants i que tinguin una
vida exemplar. Els sants esdevenen així els nostres intermediaris amb Déu.
Els goigs són també fruit d'una espècie de genealogia local, en el sentit que són
transmesos a partir del seu ús en determinades esglésies, processons i altres rituals, de
manera que amb aquest ús es produeix la transmissió dels valors cristians en una
comunitat creient concreta, alhora que transmetent aquestes devocions i creences per
determinades imatges o advocacions de figures sagrades o santes s'incita al fet que les
generacions futures continuïn la tradició de cantar els goigs, com a element
d'inculturació, d'arrelament, de reforçament del sentit de comunitat i de pertinença i de
sentir-se ser una baula més entre les generacions.
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VIII. Usos profans dels goigs
L'estructura estròfica i el format dels goigs també es va aprofitar per a utilitzar-los en
temes profans. De fet, es poden trobar goigs sobre temes polítics, com ara relacionats
amb la Guerra del Francès o sobre els aixecaments liberals; també sobre personalitats
polítics, com ara els referents a l'arxiduc Carles d'Àustria o sobre Carles V de Borbó; o
sobre temes de caràcter burlesc o satíric.
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Alguns autors, com ara Ignasi Moreta, no estan d'acord en l'ús del terme 'goig profà',
doncs argumenten que els goigs són religiosos per definició i que els que s'anomenen
'goigs profans' no són altra cosa que composicions que utilitzen l'estructura estròfica
dels goigs però amb un canvi de temàtica, la qual cosa els converteix en una paròdia
dels originals. I afegeixen, a més, que el fet d'utilitzar el terme goig esdevé una
contradictio in terminis perquè els goigs no poden ser profans perquè tant el seu ús com
el seu objectiu i funció són religiosos.
Sigui com sigui, el fet és que determinats esdeveniments polítics i històrics comportaren
la composició de goigs, seguint la mètrica tradicional. I així podem constatar que en el
primer volum del llibre de Joan Amades i Josep Colominesxxviii sobre els goigs, hi ha
diversos exemples sobre l'ús dels goigs en els conflictes que assolaren els diversos
territoris de l'antiga Corona d'Aragó. El primer exemple d'ús dels goigs per a narrar un
esdeveniment històric el trobem ja al segle XVI, amb la veneració del Sant Crist de
Lepant, una imatge que estava a la nau de Joan d'Àustria, i que va intercedir per tal que
els cristians guanyessin la batalla contra l'Imperi otomà el 7 d'octubre del 1571. Al goig
en qüestió es narra la batalla. Es tractaria d'un goig de caràcter religiós però amb una
vessant profana a l'hora de narrar la batalla i el seu resultat.
Durant la Guerra dels Segadors, la batalla de Montjuïc (26 de gener del 1641) va servir
per allunyar les tropes castellanes de la ciutat de Barcelona i aixecar el setge. El fet que
aquesta batalla tingués lloc el dia de Sant Policarp va fer que es cregués que el sant
havia ajudat en la batalla i que havia protegit la ciutat i l'exèrcit defensor, de manera que
fins i tot alguns ciutadans afirmaven que havien vist al sant dalt de la muralla de Santa
Madrona tot donant ànims i encoratjant les tropes. Després del setge, es va donar el nom
de Sant Policarp a aquella part de la muralla. Amb posterioritat,amb el setge de
Barcelona del 1714, la població va recordar la gesta del sant i es van imprimir uns goigs
sol·licitant la seva ajuda i protecció.
Amb l'esclat de la Guerra de Successió (1701-1715), s'imprimiren goigs en honor de
l'Arxiduc Carles (com el que hem reproduït), demanant al cel la seva protecció i que
aconseguís la victòria sobre els enemics. En la mateixa línia, convé esmentar que
l'arxiduc va fer erigir al cap del Born una columna en honor de la Immaculada
Concepció, que va ser nomenada patrona dels seus estats, i amb aquest pretext es van
compondre uns goigs en els que l'arxiduc s'encomanava a la seva protecció i demanava
el seu ajut per a la victòria.
Pel que respecta als goigs de Carles III, cal recordar que foren compostos a partir de les
estrofes dels goigs dedicats a la Verge del Roser, aprofitant les seves rimes i estructures
per tal de lloar la figura del pretendent austriacista i cal també recordar que Carles III
fou proclamat rei el 7 de novembre de 1705 en jurar les Constitucions catalanes. De tota
manera, aquí es produeix una controvèrsia perquè, contràriament a la tradició dels
goigs, es dediquen uns goigs a una persona viva que ostenta un poder vigent i que, per
tant, te una història personal no acabada.
També en el marc de la Guerra de Successió trobem goigs molt interessants com ara els
"Afectuosos clamors, en los quals s'implora lo Socorro dels Sants Protectors de la
Excelentíssima Ciutat de Barcelona, per lo Siti del Any 1713".
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També quan va esclatar la Revolució Francesa es van publicar goigs, en aquest cas
contra les noves idees il·lustrades i innovadores que provenien del territori enemic, i
s'aprofitava també per a criticar les mesures repressives contra la religió cristiana.
Trobem també, per exemple, goigs dedicats a la Mare de Déu de la Llibertat durant la
Guerra del Francès (1808-1814) a la què es demanava que expulsés les tropes franceses
i que, per tant, ajudés a les tropes del rei Ferran VII. Cal fer notar que aquesta advocació
corresponia a una imatge de la Mare de Déu venerada a la Capella de Marcús de
Barcelona i que la seva ajuda i protecció ja havia sigut implorada durant els setges de la
Guerra de Successió.
Pel que fa a les diverses Carlinades, també trobem goigs que lloen els pretendents
carlins, com per exemple els dedicats a Carles Ve de Borbó, el qual va nomenar a la
Mare de Déu dels Dolors com a 'generalíssima' dels seus exèrcits.
Segons l'opinió de Joan Amades i Josep Coromines, de la utilització de la forma
estròfica i estructural dels goigs per tal d'emprar-la com a mitjà de propaganda política
no en resulta altra cosa que un plagi dels goigs, de manera que aquells caldria que es
denominessin súpliques o lamentacions, donat que no guarden el contingut poètic i el
seu objectiu religiós és inexistent.
Hi ha també goigs profans que no defugen els seus orígens i usos religiosos. Seria el cas
dels goigs dedicats a beats o beates, o a monjos i monges de diversos ordres monàstics
als quals es dediquen goigs que tenen com a base l'exemplaritat de la seva vida religiosa
tot esperant un eventual procés de canonització. En el cas que aquest es produís, s'hi
adjunta una estrofa per a narrar els miracles que li han obert les portes de la santedat.
Per a finalitzar aquest apartat, cal esmentar l'ús dels goigs per tal de realitzar paròdies
sobre algunes persones, o bé per a burlar-se d'alguna institució o bé per a composar-ne
de caire humorístic. N'hi ha contra els sastres o bé de dedicats a lloar un menjar ("Gozos
al Excelentísimo Señor Don Pastilla de Chocolate, venerado por sus cofrades y
devotos, generalmente en el Real Convento de la llepolia: intramuros corporis") o bé
per a lloar l'home del sac, o les coples per cantar a les minyones, o els goigs al Futbol
Club Barcelona, o els goigs de Donya Mandra, o els Goigs de l'Estatut de 1932, o els
Goigs a llaor de la Santa Promoció [de bibliotecàries, per cert...], o els Goigs en
'alabanza' del poder del diner, etc., etc. Com es pot apreciar n'hi ha per a tot i per a tots
els gustos, en qualsevol cas ben allunyats dels orígens i de les funcions de caràcter
religiós pels quals els goigs foren concebuts i coneguts.
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IX. Epíleg

De l'estudi realitzat es pot deduir que la polisèmia de significats que poden tenir els
goigs indica que no es tracta només d'uns fulls impresos amb composicions laudatòries
contenint l'estampa d'una advocació, sinó que en realitat es tracta d'un conjunt de
composicions etno-poètiques i musicals amb contingut simbòlic i religiós que permeten
una varietat de significats, tot i tenir un mateix objectiu (petició de favor o acció de
gràcies) i que no divergeixen pel que fa a la seva funció (fomentar la devoció del poble
de Déu cap a figures exemplaritzants que exerceixen una funció d'intermediació).
Pel que fa a l'estructura, els goigs tenien com a títol "Cobles en alabansa de...", "Cobles
de...", "Cobles a llaor de...", "Cobles en honor i glòria...". I això era així perquè els
goigs agafaven com a títol l'estròfica originària de la dansa trobadoresca, és a dir, la
cobla feia referència a la forma de la composició, a la divisió del text en estrofes o
cobles. Convé, a més, assenyalar que els goigs presenten una estructura i un format que
ha estat bàsicament respectats al llarg dels temps.
La imatge gravada que contenen fou durant molts segles la única font de comprensió per
als devots que no sabien llegir -una gran part de la població- , doncs, mitjançant
l'estampa del sant o de la santa o de la Mare de Déu o del Crist corresponent sabien què
es tractava de l'advocació que havien triat com a mitjancera, en la creença que la
devoció i veneració de les estampes els protegia. En un altre ordre de coses cal deixar
també establert que la majoria de les estampes eren d'autor anònim, tot i que des del
segle XIX, bàsicament, il·lustres i reconeguts escriptors i compositors n'han fet.
Un altre element important dels goigs és la partitura musical amb la què són cantats.
Acostuma a figurar dins del mateix full del goig, habitualment sota de les columnes de
text i a sobre de l'oració, però a vegades també l'ha podem trobar al revers del full. Però
la partitura musical no sempre hi ha estat present. La comencem a trobar a principis del
segle XVIII i definitivament a partir de finals del segle XIX, tot donant a conèixer a tots
els fidels la melodia amb que s'ha de cantar el goig. La melodia acostuma a ser força
senzilla i és repetitiva per als diferents goigs. De fet, se les anomena 'melodies de
manlleuta' perquè agafen melodies d'altres cançons o tonades i les adapten per a ser
cantades en els goigs.
Els orígens dels goigs són incerts i han estat força discutits al llarg de la història. El mot
'goig' es troba en l'himne "Gaude, Virgo Mater Christi", possiblement escrit per Sant
Thomas Beckett, arquebisbe de Canterbury (1118-1170), a mitjans del segle XII. Es
tracta d'un dels himnes dedicats a la Mare de Déu més antics que es conserven. Cada
estrofa s'inicia amb la paraula 'Gaude', que vol dir 'joia', i acte seguit es narren els set
goigs de la Verge. Així doncs, aquesta disposició d'una estrofa per goig ha donat lloc a
la composició estròfica dels goigs tal i com la coneixem avui.
En aquesta mateixa línia, sembla important assenyalar que els goigs, tant pel que fa a la
seva impressió en fulls volanders com pel que fa a les composicions poètiques en si,
són, en bona part, fruit de la influència de la "Llegenda àuria"xxix del dominic Iacopo de
Varazze (també coneguda com a Llegenda sanctorum o Llegenda daurada) pel que fa a
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l'explicació sobre la vida de la Verge i, amb posterioritat, pel que fa a les vides dels
sants i de les santes i de Nostre Senyor.
Cal també tenir present que a començaments del segle XVI els goigs s'estampaven en
opuscles de 10 o 12 pàgines de poesia religiosa variada, adreçats fonamentalment a les
classes ciutadanes benestants, en realitat les úniques que podien consumir literatura, no
només perquè podien pagar-la -donat que les estampacions d'impremta eren cares, tant
per l'elevat preu del paper com del de la talla dels tacs tipogràfics i xilogràfics-, sinó
principalment perquè podien llegir-la, en ser llurs membres els únics lletrats.
Posteriorment, per a facilitar-ne l'adquisició per les classes més desafavorides
econòmicament i habitualment illetrades, començaren a estampar-se en fulls solts, d'un
preu de venda notablement més baix.
De fet, els goigs són una mostra de la cultura i de la religiositat populars, perquè van ser
assumits pel poble, perquè era un camí d'arribar a la divinitat mitjançant pregàries i
peticions a una multiplicitat d'intermediaris, perquè el poble n'era protagonista al
participar en els actes en què es cantaven o recitaven els goigs, perquè en els seus inicis
eren d'autoria anònima i perquè es transmetien de forma oral en l'àmbit de la família i en
l'entorn comunitari.
A més, els goigs, a part de ser un element representatiu del folklore, també han estat un
instrument de consolidació i transmissió de la llengua catalana, de manera que en els
textos dels goigs podem trobar i conèixer l'evolució de la nostra llengua.
Si ens referim a la vessant dels goigs lligada al folklore, tenim que el primer goig del
qual tenim constància és la "Ballada dels goytxs de Nostre Dona en vulgar cathalan a
ball redon". Tant pel nom del goig com per l'ús que se'n feu, dóna a entendre que els
goigs es ballaven i es cantaven. El fet de cantar-los ha perdurat fins els nostres dies, de
manera que, en diversos actes de caràcter festiu i religiós podem sentir el cant dels
goigs, després o durant els oficis religiosos, així com en altres rituals religiosos com ara
processons, romeries o aplecs. Si ens fixem en el cant i el ball, podem comprovar que
els goigs també s'utilitzen en un altre tipus de pràctica folklòrica, les caramelles.
Des del punt de vista del gravat, hem de tenir en compte la presència i el valor de
l'estampa en el full dels goigs. L'estampa, des d'un punt de vista religiós, té el mateix
valor i força que quan el goig es canta davant la figura de la devoció en una església, de
manera que es produeix la mateixa transmissió de valors amb la lectura o càntic, públic
o privat, del goig, i tot gràcies a la presència de l'estampa de devoció en el full. Amb la
invenció i desenvolupament de la impremta, i amb els acords adoptats i validats en el
Concili de Trento, hi va haver una molt considerable expansió de les estampes de
devoció, de manera que tant els fulls de goigs com els fulls en què només hi ha
l'estampa d'un sant, d'una santa o d'una advocació de la Verge o del Crucificat, foren
consumits massivament per la població, de manera que això, alhora que permetia
diferenciar-se dels reformats, augmentava les manifestacions de devoció popular. Així,
doncs, mitjançant l'adquisició d'imatges religioses o de fulls de goigs, els espais
domèstics es varen anar omplint d'estampes i d'imagineria religiosa que s'usaven com a
sistema de protecció contra les malalties o, simplement, per a tenir bona sort, però que
al mateix temps servien per a exaltar el fervor religiós i solidificar el sentit de pertinença
a les parròquies, santuaris o confraries en què hi havia la imatge de devoció.
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Pel que fa a l'ús profà dels goigs, cal retenir que de la utilització de la forma estròfica i
estructural dels goigs per tal d'emprar-la com a mitjà de propaganda política no en
resulta altra cosa que un plagi dels goigs, de manera que aquells caldria que es
denominessin súpliques o lamentacions, donat que no guarden el contingut poètic i el
seu objectiu religiós és inexistent.
Els goigs, doncs, són una font de vida espiritual, encarnació viva del nostre folklore,
arrelats als costums, defensors de la llengua catalana i promotors dels vincles
comunitaris. No està mal per ser un full lleuger. Podríem acabar dient que els goigs són
la imatge perfecta de la lleugeresa de la solidesa.
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