Goigs de Sant Pere Apòstol
Tavèrnoles
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Alçada:

Osona
Savassona, Sant Pere
624 m

Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.95664
2.33845
445175
4645174

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Estat de conservació:
Protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Fitxes associades:
Sant Pere de Savassona
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08275-145
Patrimoni immaterial
Música i dansa
Contemporani
XX
Bo
Inexistent
Obert
Sense ús
Pública

Virgínia Cepero González
dv., 30/05/2014 - 02:00

Descripció
Els Goigs de Sant Pere Apòstol, patró del castell i terme de Savassona, es cantaven a
l'església de Sant Pere de Savassona durant l'ofici religiós que es celebrava durant la festa
major de Savassona, el dia de la festivitat de Sant Pere, el 29 de juny.
La lletra és tal i com segueix:

Pàgina 1

Puix Jesús les claus us dóna
del reialme celestial:
Guardeu-nos sempre de mal
Sant Pere de Savassona.
D'humil pescador fent vida
vora del mar Galileu,
la barca i tremes deixeu
en sentir Jesús que us crida
i major pesca us abona
dins l'Església universal.
Al Tabor l'acompanyareu
I a l'hort de Getsemaní;
glòria I pena traslluir
de l'Home-Déu contemplareu;
en sa escola us alliçona,
d'on sortireu mestre capdal.
Veient caminar un dia
Jesucrist damunt la mar,
ferm l'anareu a trobar
amb la fe que us sostenia,
fent camí dessobre l'ona
igual que per camí ral.
Si el Diví Mestre negueu
la nit de la Passió,
tota la vida amb gran plor
tan greu mancament purgueu
bon punt sentiu que ressona
del gall el crit matinal.
Vostra paraula abrandada
commou jueus i gentils
els quals batejeu a mils,
victòria molt senyalada
que a Herodes l'odi esperona
i a Vós fosca presó us val.
Cadena i reixa amb prestesa
trenca un àngel que us visita;
ressuciteu la Tabita
que de la mort era presa;
l'ombra de vostre persona
guareix el coix i el malalt.
A Antioquia fixeu
la Cadira pontifícia;
prompte esten bella clarícia
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i a Roma la traspasseu,
on com far lluminós dóna
fe segura a tot mortal.
Exaspera el cruel Neró
de vostre zel l'eficàcia
i decreta amb pertinàcia
general persecució
Vostra veu com mai pregona
de Déu l'imperi eternal.
Al donar-vos mort en creu
com Jesús sofrí al Calvari,
Vós, el seu primer Vicari,
cap per avall la voleu,
conquerint triple corona
vostre zel pontifical.
D'anys Savassona us venera
com advocat i patró;
amb augments de devoció
nous favors de Vós espera.
Per ço amb fe viva us entona
cada any l'himne triomfal.
Puig sou príncep i corana
de l'Església universal.
Guardeu-nos sempre de mal
Sant Pere de Savassona.
Observacions:
Informacions facilitades per Teresa Funoll Vila.
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