Goigs de Sant Genís
Palau-solità i Plegamans
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:

Vallès Occidental
Sant Genís de Plegamans. Pl. de Sant Genís, 1, 08184 Palausolità i Plegamans.

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

41.58831
2.17936
431600
4604394

Classificació
Número de fitxa:
08156-89
Àmbit:
Patrimoni immaterial
Tipologia:
Música i dansa
Estil / època:
Contemporani Popular
Segle:
XIX-XX
Estat de conservació:
Dolent
Notes de conservació:
Ja no es canten.
Protecció:
Inexistent
Accés:
Obert
Ús actual:
Religiós
Titularitat:
Pública
Fitxes associades:
Sant Genís de Plegamans, església nova
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

Sant Genís de Plegamans, església vella

Virgínia Cepero González
dv., 08/06/2018 - 02:00

Descripció
Els Goigs de Sant Genís, patró de la parròquia de Plegamans, es cantaven durant l'ofici
religiós que es celebra el dia de la seva festivitat, el dia 25 d'agost, durant la Festa Major.
La lletra és tal i com segueix:
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Puix al cel sou exaltat
molt estimat,
assistiu-nos amorós,
Genís màrtir gloriós.
Fóreu fill de clar llinatge
sense ultratge,
gentil branca de pagans
i portàreu als mundans
gran avantatge
en els teatres profans
escarnint la veritat,
molt estimat...
Vós a Roma professàreu
i usàreu
en comèdia molt famosa
la més vil i infame cosa,
i us burlàreu
amb paraula molt damnosa
del baptisme tan sagrat,
molt estimat...
A l'instant que a Vós portaren
i tiraren
l'aigua clara del baptisme
els errors del fosc abisme
se us mostraren,
i de l'orb paganisme
coneixeu la falsedat,
molt estimat...
No teméreu la presència
i insolència
de Dioclecià emperador,
ans bé amb un gran valor
i resistència
despreciàreu son furor,
sent de Crist enamorat,
molt estimat...
Admira sa tirania
i gosadia
i creient injuriada
sa autoritat profanada
sentencia
amb sa fúria molt airada
que sigueu aturmentat,
molt estimat...
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Assots de moltes maneres
i amb grans veres
el President us aplica,
amb bastons! oh llei única!
cors de feres!
així a Sant Genís sacrifica
amb gran inhumanitat,
molt estimat...
En el poltre us posaren
i ratllaren
els vostres costats sagrats
amb grafits de ferro armats
i us deixaren
sense conèixer-vos els nats
més Vós fort haveu estat,
molt estimat...
Per acabar vostra vida
l'homicida
l'Emperador mana i vol
que us degollin sens condol,
i en la ferida
trobeu Vós vostre consol
puix al Cel haveu pujat,
molt estimat...
Venerat sou entre els sants
en Plegamans,
el poble aquí en alta veu
us prega per al conreu
ajuntant les mans
que de pedra el preserveu,
de guerra, fam i maldat,
molt estimat...
Si Plegamans us implora
a tota hora
oïu màrtir agraciat,
sequedat i tempestat
llenceu-les fora
i envieu pluja al sembrat
quan n'hi ha necessitat,
molt estimat...
Vostres relíquies tenim
i aquí venim
trobant en elles delícies
i venerant-les propicies
quan sentim
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que Déu envia justícies,
més pregant és aplacat,
molt estimat...
Cureu tota malaltia
cada dia,
al coix, al manxol i trencat,
i a qui té mal de costat
i perlesia;
doneu força a l'alisiat;
per Vós tot és remeiat,
molt estimat...
Puix lloem vostra victòria
i vostra glòria,
protegiu-nos amorós,
Genís màrtir gloriós.
Ja que Déu vos ha estimat
i exaltat,
empareu-vos amorós,
Genís màrtir gloriós.
Observacions:
Fotografia facilitada per l'associació Amics dels Goigs.

Història
L'origen dels goigs es troba en els cants litúrgics llatins del segle XII, destinats a lloar els goigs
terrenals de la Mare de Déu.
Al segle XIV, es varen traduir als diferents idiomes romànics, per tal de popularitzar-los. Els
goigs més antics de Catalunya són del segle XIV.
Des del segle XV, els goigs varen començar a lloar advocacions marianes concretes, i
posteriorment, els Sants i Jesucrist. A partir del segle XVI, es varen imprimir i divulgar per les
esglésies, santuaris i ermites d'arreu dels Països Catalans.
Al segle XVIII va quedar fixat el format d'impressió dels goigs: in folio, encapçalats per la
representació de l'advocació, el texts distribuïts en dues o tres columnes i l'oració final, tancat tot
dins una orla.
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