Goigs de Sant Pere Màrtir
Collsuspina
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Moianès
Sant Cugat de Gavadons
Sant Cugat de Gavadons

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

41.84634
2.174
431428
4633046

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

Descripció
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08070-134
Patrimoni documental
Fons documental
Contemporani
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Altres
Privada accessible
Bisbat de Vic. C/ Santa Maria, 1. 08500 VIC

María del Agua Cortés Elía, OPC Diputació de Barcelona
dl., 10/02/2014 - 01:00

Goigs a lloança de Sant Pere Màrtir, es venera a Sant Cugat de Gavadons, parròquia de
Collsuspina, Bisbat de Vic. Sant Pere Màrtir és advocat contra les pedregades. El document
que recull el text del goig que es cantava a Sant Cugat de Gavadons és en paper, està
editat pels Amics del Goigs de Vic, núm. 34, l'any 1968 i imprès per la Tipografia
Balmesiana de Vic el 1968.

Història
Els goigs són composicions poètiques, de caire popular, que es canten a la Mare de Déu, a Crist
o als sants. Es canten col·lectivament, en el marc d'un acte religiós de cert relleu, com ara una
missa de festa major, un aplec, una processó... La seva finalitat consisteix a donar gràcies pels
béns rebuts, o bé com a pregària per demanar la salut física o espiritual de la comunitat. La
paraula goigs també designa l'imprès en què aquestes poesies s'imprimeixen. Generalment són
impresos senzills, en fulls solts i amb una composició tipogràfica que es manté amb poques
variants fins avui en dia: una orla formada amb elements tipogràfics o bé dibuixada que
emmarca el títol, el text, la imatge de l'advocació i la música. Els motius ornamentals
característics dels goigs són la imatge a la qual són destinats, i l'orla que emmarca el text, que
tradicionalment es reproduïa mitjançant el boix o xilografia, i posteriorment també s'ha usat la
calcografia, la fotografia o el dibuix.
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