Goigs de Santa Maria de Palau-solità
Palau-solità i Plegamans
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:

Vallès Occidental
Santa Maria de Palau-solità. Pl. de Santa Maria, 2, 08184
Palau-solità i Plegamans.

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

41.58405
2.16922
430750
4603929

Classificació
Número de fitxa:
08156-86
Àmbit:
Patrimoni immaterial
Tipologia:
Música i dansa
Estil / època:
Contemporani Popular
Segle:
XX-XXI
Estat de conservació:
Dolent
Notes de conservació:
Ja no es canten.
Protecció:
Inexistent
Accés:
Obert
Ús actual:
Religiós
Titularitat:
Pública
Fitxes associades:
Santa Maria de Palau-solità
Autor de la fitxa:
Virgínia Cepero González
Data de registre de la fitxa:
dl., 11/06/2018 - 02:00

Descripció
Els Goigs de Santa Maria, patrona de la parròquia de Palau-solità, es cantaven durant l'ofici
religiós que es celebra el dia de la seva festivitat, el dia 8 d'agost, durant la Festa Major.
La lletra és tal i com segueix:
Sou estel que ens fa guia
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en el blau d'un cel clar:
Santa Verge Maria
de Palau Solitar,
Nostre poble en sa història
hi té escrit vostre Nom
com un títol de glòria
per mostrar-lo a tothom
De l'amor que hi floria
oh, quin bell fruiterar:
Santa Verge...
D'aquells temps llegendaris
gran record ha quedat
el fortí dels templaris
quasi tot enrunat.
Mes la fe que el hastia
fa de base a l'altar:
Santa Verge...
Recordant a la plana
que el temps passa lleuger
ens ho diu la campana
des del cim del cloquer.
Matí, vespre i migdia
ens convida a pregar:
Santa Verge...
Nostres llors, com ovelles
escampades pel prat
han volgut al mig d'elles
vostre temple sagrat
perquè cada
prop de Vós vol estar:
Santa Verge...
Vostre braç ens empara
si ens assetgen perills
Quants records dolça Mare,
tenim tots vostres fills!
Sent consol i alegria
pel qui us sap invocar:
Santa Verge...
Quan la fe està apagada
en un món corromput
fou d'aquesta contrada
bastió de virtut.
si ens manqués energia allargueu-nos la mà:
Santa Verge...
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Derrameu a mans plenes
vostres dons i favors i
deslligueu de cadenes
als pobrets pecadors.
Sens la vostre valia
nostre esforç fóra en va:
Santa Verge...
Allunyeu la tempesta
que ve amb pedres i llamps;
el verí de la pesta
i les plagues dels camps
d'eixa gran rodalia
que en Vós té el benestar:
Santa Verge...
En la nostra agonia
no ens vindreu a vetllar?
Santa Verge Maria
de Palau Solitar.
Observacions:
Fotografia: GOIG DE ROMÀNIC: http://goigderomanic.blogspot.com
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