Goigs a Sant Segimon
Santa Maria de Merlès
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Berguedà
Capella de Sant Segimon de Teulats. Santa Maria de Merlès.
A 1500 metres de la carretera BV-4401, punt quilomètric 18'900.

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

42.00162
2.00159
417316
4650438

Classificació
Número de fitxa:
08255-234
Àmbit:
Patrimoni documental
Tipologia:
Fons documental
Estil / època:
Contemporani
Segle:
XX
Any:
1935
Estat de conservació:
Bo
Protecció:
Física
Accés:
Restringit
Ús actual:
Sense ús
Titularitat:
Privada accessible
Titular:
Bisbat de Vic. c. Santa Maria, 1. 08500. Vic
Fitxes associades:
Capella de Sant Segimon de Teulats
Autor de la fitxa:
Jordi Compte i Marta Homs
Data de registre de la fitxa:
dt., 06/11/2007 - 01:00

Descripció
Es tracta dels Goigs en honor a Sant Segimon, que es venera a la capella de Sant Segimon
de Teulats. Els Goigs estan emmarcats en un requadre que presenta motius geomètrics. A
la part superior hi ha un dibuix de Sant Segimon vestit com un rei, flanquejat per dibuixos de
dos gerros amb flors. A la part central hi ha les estrofes de lloança i pregàries dels vilatans
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que s'encomanen a la seva protecció. A la part inferior hi ha la partitura amb la música.
TORNADA Màrtir i rei benaurat cantarem vostres llaors: Sigueu de tots advocat Sant
Segimón gloriós; --- Essent de molt poca edat a Déu tant vau estimar que'ls Pares i el
Principal per Ell vau abandonar; a Borgonya fóreu nat fill d'un rei molt generós; El reialme
de Borgonya gran com és, no us deia res, el Monsteny de Catalunya vostre cor atreia més;
Allà viviu allunyat d'aquest món tant enganyós; Oblidat de la riquesa d'honors i de títols
grans váreu viure amb gran pobresa enmig d'humils ermitants; Tant sols és alimentat de pa
i d'herbes vostre cor; Per voler celestial vostre pare us va trobar al convent de Sant Marçal
anant a cercar un pa; que us daven per caritat cada divendres a Vós; Vos el pare coneixieu,
ella Vós no us conegué. Us demanà si sabieu on era un fill que perdé; Vós tranquil li heu
contestat que'l fill li dureu, joiós; En veure l'aflicció de vostre pare estimat li demanàreu
perdó a la Font de Matagalls; dient-li amb humilitat jo soc el fill que cerqueu Vós; Oh!
Digues, fill estimat perquè t'has portat així? Gran torment ens has donat a ta mare i també a
mi; Dones ara es ma voluntat que a Borgonya anem tots dos; No poguèreu resistir del bon
pare el manament, car haver d'alli sortir us causà gran sentiment; Les campanes han sonat
en entrar al regne Vós; Molt poc després us casàreu per divina providència i el reialme
governàreu amb virtut i gran prudència; de Déu fóreu premiat i us féu el cel grans favors; A
vostres vassalls tinguèreu tant gran respecte i amor que per salvar-los volguéren morir en
mans d'un traidor; Vàreu ésser degollat i els dos fills i muller amb Vos; Clodomir, rei de la
França que un tirà molt cruel fou amb tant injusta venjança us féu tirar dins un pou; on se
veu gran claretat, honrant Deu vostre cos; Per vostres grans dignitats rei i màrtir excel·lent
els febrosos i trencats els lliureu del seu torment; I en tota necessitat deu auxili, bondadós;
En vostra Santa capella d'aquest casal de Taulats sigueu sempre el centinella i guardeu
nostres sembrats; Dones amb Vós tots hem posat nostra esperança i socors.
Observacions:
Publicació d'"Els Amics dels Goigs".
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