Goigs de Sant Marçal
Torrelavit
Ubicació
Comarca:
Alçada:

Alt Penedès
213 m

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

41.44772
1.72691
393658
4589242

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Any:
Estat de conservació:
Protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08287-17
Patrimoni immaterial
Música i dansa
Contemporani
XX
c. 1920
Bo
Inexistent
Obert
Religiós
Pública
Oriol Vilanova
dv., 11/06/2010 - 02:00

Descripció
Himne religiós en lloança de Sant Marçal, bisbe, titular de la parròquia de Torrelavit. La
lletra dels goigs és la següent: TORNADA: "Torrelavit reb favor / de Sant Marsal advocat"
"Bisbe sant i confessor / puix, de Déu sou tan amat. / TORNADA.
Sant Pere fou vos vostre guia / i Sant Esteve parent, / per ells la doctrina pia / llest anàveu
aprenent. / Llurs virtuts i ardent fervor / prou se us han encomanat / TORNADA.
Amb tot fervor predicàreu / entre jueus i gentils, / i gloriós triunfàreu / de totes les sectes vils
/ oposant a llur error / la fe del Crucificat. / TORNADA.
Quan Sant Pere a Roma anava / us va prendre per company, / vostre zel es refermava / i
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prenia nou afany. / No cal dir quin nou fervor / conseguiu al seu costat. / TORNADA
enviat després a França / féreu fruit més abundós; / de la Fe la llum alcança / quan sóu
bisbe de Llimós / i amb el vostre intens ardor / Bordeus haveu il·lustrat. / TORNADA.
La doctrina confirmàreu, / els miracles van creixent, / a la vida els morts tornàreu / i guaríreu
molta gent. / Prop de Déu, intercessor / tots els mals haveu curat. / TORNADA.
A la fi de vostra vida / us revela Déu la mort / i vers la Glòria us crida / a fruir l'eterna sort. /
Allà en al suprema Cort / us donà un lloc enlairat. / TORNADA.
De capella antiga gosa / dedicada al vostre nom, / aquesta vila sortosa / visitada per tothom.
/ Des de vostre lloc d'honor / molts prodigis heu obrat. / TORNADA.
Llars i barris us visiten / en llurs tribulacions, / vostre auxili sol·liciten / els malalts d'aquests
contorns, / i es mitiga llur dolor / quan amb fe us han invocat. / TORNADA.
És la guia vostra imatge / de Terrassola i Lavit, / sota vostre patronatge / les parròquies han
unit / amb un llaç de germanor / les llars d'aquest veïnat. / TORRELAVIT.
¡Com onegen les senyeres / per damunt Torrelavit / sa muntanya i ses rieres, / de la Fe,
Pàtria i Delit! / Ja la seva resplendor / nostres cors han arborat. / TORNADA."
Observacions:
El títol original dels goigs és "Goigs a la llaor de Sant Marsal".

Història
Segons Salvador Llorac (veure "Bibliografia"), aquests goigs van ser composats en el moment
de la unificació dels dos antics municipis de Terrassola i de Lavit, que comportà la unió rectoral
de les dues esglésies parroquials: Sant Marçal de Terrassola i Santa Maria de Lavit, per formar
la parròquia de Torrelavit, a la dècada dels any '20 del segle XX.
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