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Els Goigs, el cant de la devoció
Tot sant i santa, sigui a la més gran església o a 
la més petita ermita, té els seus goigs, que lloen i 
donen gràcies per allò que la mà provinent del 
bon Déu ha fet per la seva intercessió. Són un 
costum molt arrelat a casa nostra i vinculat a la 
fe i a la devoció popular com a signe 

celebració religiosa de 
festa major o patronal que no conclogui amb el 
cant els goigs del sant patró que es lloa aquell 
dia. Són cantats també en aplecs, processons i 
romiatges. Tothom els coneix des de ben petit.  

El mot «goigs», inicialment referit a aquestes 
pietoses poesies, ha passat a designar, també, el 

i-
mera noticia que en tenim és de la Crònica de 
Ramon Muntaner al segle XV), han mantingut un 
format semblant: hi ha escrit 
ha la imatge del sant o santa que és venerat, i 
sovint, als peus, la partitura per poder-lo cantar. 

En aquest àmbit cal assenyalar especialment 
es dedica a 

recopilar-ne, fer-ne difusió, estudiar-ne els con-
tinguts i publicar-ne de nous.  

Amb motiu del seu centenari, els Amics dels 
Goigs han volgut fer una trobada a la Sagrada 
Família per presentar-hi els 
Maria de la Sagrada Família de Barcelona», que 
vàrem beneir el passat 8 de desembre de 2021.  

Disposem   a 
la secretaria de pastoral que podeu recollir, fins 
a exhaurir-ne les existències.  

En ells, Mn. Sebastià Co  ha 
escrit precioses i delicades flors a Santa Maria. Ja 

iós:  
«Amb la fe i la coratgia. 
Hem complert el nostre anhel! 
En el cor de Barcelona  

 

Certament, com sabeu, si mirem del cel estant la 
gran Barcelona, des del Besos fins al Llobregat, 
la providència ha fet que la Sagrada Família esti-
gui situada al centre de la gran planúria barcelo-
nina i que  Santa Maria llueixi arreu. 
Tam expesa aquella profecia de Gaudí en 

afirmar que «v egar en 
aquest temple». Els goigs diuen:  

«Bella estrella de Maria... 
Ha abrandat la nostra gent  
i amb vinguts de totes bandes  
hem xuclat gotims de mel».  

Val la pena llegir-los i fer-ne pregària per tal que 
augmenti encara més la nostra devoció a la Ma-
re de Déu: 

«Sigueu sempre nord i guia 
 

Essent els goigs mostra pietosa de devoció i, 
aquests que comentem especialment dedicats a 

, és escaient 
acabar amb les paraules de sant Bernat: «Mira 

!» 

Mn. Josep M. Turull, el vostre rector 
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Assemblea 
parroquial 

17:00h 

Despré
de la Covid-19 ens tornarem a trobar en 
assemblea parroquial el dissabte 22 d'octubre 

de 2022 a les 17:00 h. als locals parroquials. 

El tema escollit en aquesta ocasió serà: «La 
ia a la nostra parròquia». 

Començarà amb una ponència a càrrec de Mn. 
Enric Termes, ei nostre vicari episcopal i res-

etapa sinodal diocesana. Després 
hi haurà treball per grups i una posada en co-
mú. A , 
a la cripta, a les 20:00 h. 

Nous tamborets 
Aquests dies hem incorporat al mobiliari de la 
cripta quatre tamborets que reprodueixen els 
que Antoni Gaudí va realitzar per a la Catedral 
de Mallorca. Aquests tamborets estaran desti-
nats als nuvis en les celebracions de casament i 
també a altres necessitats litúrgiques de conce-
lebrants o diaques. 
 

 

Festa Major de Tardor 
Aquest cap de setmana se celebra la Festa Ma-
jor de Tardor del barri de la Sagrada Família, 
recuperant la normalitat prèvia a la pandèmia. 

a tothom: Molt bona festa Major!!! 

Cos de portants 
El Cos de Portants del Sant Crist de la Sagrada 
Família es torna a posar en marxa per preparar-
se de cara a la Quaresma i, sobretot, al Diven-
dres Sant de l any que ve. Ens convenen nous 
voluntaris per afegir-se al grup, i tant poden ser 
homes com dones. 

 

 

 

 

 


