Goigs de Santa Bàrbara
Vallcebre
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
Alçada:

Berguedà
Santa Maria de Vallcebre
Carretera B-401, entrant a Vallcebre a la dreta.
1124

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

42.20433
1.81849
402463
4673139

Classificació
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Autor de l'element:
Estat de conservació:
Protecció:
Accés:
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Titularitat:
Fitxes associades:
Festa de Santa Bàrbara
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08293-66
Patrimoni documental
Fons documental
Contemporani
XIX-XX
Desconegut
Bo
Inexistent
Fàcil
Religiós
Pública

Anna Junyent Traserra
dv., 08/05/2009 - 02:00

Descripció
El text dels goigs és el següent: Dins el temple i dins la mina / brollarà l'oració, / Santa
Bàrbara, heroïna, / Verge i Màrtir del Senyor./ Contemplem la nit tant bella / que us omplia
el pensament, / i en l'ullet de cada estrella / que perfora el firmament, / la fe nostra hi
endevina / el mirar del Creador. / Tres finestres de llum clara / la capella us guarniran / com
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imatges de Déu Pare, / de Déu Fill i Esperit Sant. / Feu capella cada mina / dins la fosca del
carbó. / Contra els falsos déus que honra / la ceguesa del pagà, / l'únic Déu que la fe adora
/ troba en vostre cor altar, / feu-nos llum a la retina, / quan revé la passió. / Vostre pare us
perseguia / amb l'espasa nua al braç, / quan la roca que us cloïa, / esberlant-se, us obrí
pas. / Que la gràcia divina / trenqui el cor del pecador. / Com devalla la neu pura / sobre els
vostres divuit anys! / De l'Espòs teniu fretura / dins la nit plena d'afanys, / i a la vostre mà
tant fina / no s'acluca el llantió. / Esfullada, l'assutzena / sols canvia el color blanc / damunt
l'ara on s'ofrena, / per les roses de la sang.../ Més Jesús us il·lumina / i us guareix dins la
presó. / Mentre el foc els flancs us lleva, / com si el cos no se'n sentís / la mirada al cel
s'eleva / amb les ales del somrís. / Ara els llavis ens afina / el somriure en el dolor. / I sofriu
després encara / els martiris que Déu en sap!, / fins que el braç cruel del pare / sacrifica el
vostre cap. / Gest d'esposa que es reclina / en els braços del senyor. / Quan els llamps i la
tronada / gargotegin el cel blau, / empareu-nos la mirada / amb l'arc-iris de la pau / el devot
vostre que fina / coroneu d'etern perdó! / Fígols, Saldes i Vallcebre, / Collet, Gòsol,
Massanés / us invoquen i us veneren / amb Aspà i Coll de Pradell, / puix que vostre esguard
s'inclina / sobre tota aflicció. / Dins el temple i dins la mina / brollarà l'oració, / Santa
Bàrbara, heroïna, / Verge i Màrtir del Senyor.
Observacions:
Facilitat per Josep Oriola.

Història
Els goigs es canten el dia de la festa del sant o la santa a què fan referència. Concretament,
Santa Bàrbara es celebra el 4 de desembre i a la comarca és molt coneguda , ja que és la
patrona dels miners.
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