
Resum:

Joan Maragall, en escriure els seus «Goigs a la Verge de Núria», projectà, en certa manera, un acostament a les composicions 
poètiques piadoses catalanes de caire popular, cantades o impreses en fulls volanders, generalment anomenades goigs. Es 
confronta en aquestes notes la seva suposada vinculació.  

Paraules clau:  Joan Maragall — goigs catalans — poesia popular — poesia devocional — goigs de Núria — Núria 

Abstract:

Joan Maragall, writing his "Goigs a la Verge de Núria", projected, in some ways, an approach to the popular Catalan devotional 
compositions, sung or printed on loose sheets, generally called goigs. These supposed links are confronted in these notes.
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1. El poema de Joan Maragall
 
En un full solt manuscrit, esgrogueït pel pas del temps, que es conserva a l'Arxiu Joan Maragall,1 hi ha 
escrit, de mà de Joan Maragall, a doble columna, el poema titulat «Goigs a la Verge de Núria». El full, 
rere els versos, conclou amb una dedicatòria autògrafa, rubricada Maragall, a Josep Soler i Miquel,2 
en recordança del 22-23 d'agost de 1894, quan tots dos –s'hi diu– els van cantar.3 Amb relació a les 
dates, se sap que en una carta a Antoni Roura, datada el 16 d'agost de 1894, conservada a l'AJM dins 
la correspondència amb Antoni Roura –editada a les Obres completes,4 i més tard digitalitzada–, Mara-
gall li feia saber que esperava Josep Soler a Sant Joan de les Abadesses per fer junts una excursió pel 
Pirineu. Aquesta trobada  entroncaria, com es veurà, amb el text poètic de Maragall.

1	 	Topogràfic:	mrgll-Mss.	8-1-1-1.	
2 «A n'en Joseph Soler y Miquel. Aquets goigs els hem cantat tots dos. (Record del 22-23 Agost de 1894)». Soler i Miquel 
(1861-1897) és el doctor en dret i posterior crític literari, bon amic de Joan Maragall amb qui mantingué una determinada corres-
pondència i força complicitats. Se suposa que els «tots dos» de la dedicatòria exclou implícitament altres veus. 
3  Aporten informació força prolixa sobre el text, editat a les Obres completes de Joan MARAGALL, Barcelona, Selecta, 
1981, vol. I, p. 93-95 (d'ara endavant se citaran amb la sigla OC seguida del número de volum i de pàgina), certs estudis concrets, 
entre d'altres, els de Glòria CASALS, en l'edició crítica J. MARAGALL, Poesia, Barcelona, La Magrana, 1998, o en altres obres 
com és ara Joan Maragall: deu rutes literàries, Argentona, L'Aixernador, 1995, que complementen, com es veurà, altres anàlisis. 
4  OC I, p. 1115.
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No sabem si aquest manuscrit és l'original del poema o si és una còpia feta expressament per adjuntar-
hi una dedicatòria destinada a qui va compartir en unes dates ben concretes una excursió, un poema 
encapçalat amb la paraula «goigs»5 i un cant. Aquest dubte raonable podria afectar la datació del text, 
l'original	del	qual	hauria	pogut	escriure's	el	22	o	23	d'agost	o	qui	sap	si	abans	i	ser	perfilat	més	tard,	
mentre que la datació de la còpia podria estendre's al 21 de març de 1897, dia de la mort de Soler.6 
(Fig.1 i 2).

 
Potser una troballa textual permetria confegir un stemma més acordant amb el procés de creació. Per 
ara, però, cal prosseguir amb conjectures: Una d'elles seria considerar, com diu Gabriel Maragall i No-
ble	(1909-1985),	el	fill	farmacèutic,	en	l'edició	pòstuma	de	la	seva	obra,7 que Maragall n'escrigué els 
primers versos en la paret de la cambra del refugi de Núria i que potser aquelles hores i les següents 
haurien estat les faents d'un text, que hauria entonat l'endemà amb Soler.8 Les altres hipòtesis apunten 
directament a Maragall.

 
La lectura de l'article de Maragall «En las alturas», publicat al Diario de Barcelona de 12 de setembre 
d'aquell mateix any –i del qual no tenim constància que es conservi cap original manuscrit–, recollit més 
tard a les OC,9 en facilitaria uns quants indicis atesa la seva proximitat amb els fets de l'agost i salvant 
les distàncies que l'escriptura, especialment la literària, imposa a qualsevol realitat. Potser no sigui del 
tot agosarat, doncs, pensar que, en arribar a la vall de Núria Maragall i els seus acompanyants el vespre 
d'aquell 22 d'agost, «profundamente entristecidos»10 rere un viatge fatigós amb sortida a Camprodon i 
arribada al naixement del Ter tot seguint el curs del riu, 

 

Cruzamos pueblecillos de esos que dejan una vaga y calmante impresión de estancamiento de vida, con sus 

encogidas y negruzcas iglesias románicas, cuyos ábsides parecen redondeados por el roce secular de tantas 

lluvias y tantos vientos; con sus habitantes de gestos lentos y pesados, de rostros inexpresivos y como en 

perpetua somnolencia; con sus sombrías y solitarias callejuelas [...]

5  Pel que fa a la vinculació amb els goigs, vegeu l'article d'Ignasi MORETA, «Joan Maragall i els goigs», dins ID., (ed.), 
Estudis sobre els goigs, Barcelona, Editorial Mediterrània, 2002, p. 180-202, ja anunciat a l'article anterior de l'autor, «Els goigs 
de Verdaguer: edicions i estudis», Anuari Verdaguer, núm. 11, 2002, p. 572, nota 9. I també l'article  «Els goigs: les arts al servei 
de la pregària», publicat a Lourdes PLANS i CAMPDERRÓS (dir.), Església, societat i poder a les terres catalanes. Actes del IV 
Congrés de la CCEPC (Vic, 20 i 23 febrer de 2004), Valls, Cossetània, 2005, p. 659-670, sense obviar la seva participació com a 
curador en l'obra de Dominique de COURCELLES, La paraula de l'àngel: una aproximació plural als goigs, Barcelona, Fragmen-
ta, 2008.  Força més textos han focalitzat la seva atenció en el poema. Aquest article recull, en certa manera i en punts concrets, 
notícies	acceptades	per	la	bibliografia	especialitzada	recent.
6 En el pròleg a l'obra pòstuma Escritos de Josep SOLER i MIQUEL (Barcelona, L'Avenç, 1898) rere el títol «José Soler 
y Miquel» Maragall escrivia: «El día que murió Soler fue como si en medio de nosotros se hubiese apagado una luz muy viva. Él 
era uno de los hombres de más sentido de nuestra generación, un gran comprendedor del espíritu de nuestros tiempos, tanto en 
su fondo perenne de humanidad como en su especialidad de época, en su momento de evolución». Reprodueixen el text les OC 
II, p. 94-95.
7 Joan Maragall: esbós biogràfic, Barcelona, Eds. 62, p. 59.
8 Recordem que el 1893, també durant l'estiueig a Sant Joan de les Abadesses, Maragall havia escrit «La vaca cega», 
que, poc més tard, havia publicat a L'Avenç (Segona època, Any V, 1893, núm. 15-16, 15-30 d'agost de 1893, p. 241).
9 MARAGALL, OC II, p. 255-257. A l'exemplar de l'article imprès del Diario de l'Arxiu Maragall, s'hi llegeix una esmena 
que	substitueix	 la	paraula	«bizantinas»	de	«negruzcas	 iglesias	bizantinas»	per	«románicas».	 (Vg.	 topogràfic:	mrgll-Arx	 I/3/2.	
p.10467).  
10 MARAGALL, OC II, p. 257. 
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es desplomessin esgotats. Si, a l'inici, els havien escortat unes aigües acomboiades de tremendes 
soledats sols mitigades a migdia amb un dinar fred i la companyia d'amics –entre ells, Josep Soler 
i Miquel i Cèsar August Torras–11 i de dos guies, més tard, havent dinat ja, només la meitat del grup, 
més	sol	i	desemparat,	continuaria	el	camí,	fuetejat	per	un	vent	asfixiant	mentre	albiraven	com	«l'intrèpit	
enamorat del Pirineu», en mots de Maragall–,12 tot escalant, es perdia per turons. A partir d'aleshores, 
els acompanyarien en la travessa sons sorprenents, una eugassada i les seves esquelles i el pastor i 
el seu vailet –estadants sòlits del lloc des del retrobament de la imatge mariana en aquell medi rural–, 
més el vent eixordador; i,  rere unes passes en fals, aquell «pugem amunt, i amunt encara», recordant 
l'autor	del	Canigó,	abraçats	al	coll	dels	muls	panteixants...	fins	arribar	a	les	valls,	aquelles	valls	d'altes	
soledats,	aquelles	valls	que	feien	sentir	l'etern...	i	així,	cavalcant,	fins	al	vespre,	i	així	fins	a	la	llòbrega	
vall de Núria, municipi de Queralbs (Ripollès).  

 
A més de la riquesa del llenguatge descriptiu, reblert dels topònims de l'itinerari al llarg del Ter –Llanars, 
Vilallonga de Ter, Setcases, l'estret de Morenç, els Racons, el Gra de Fajol, el Puig de Bastiments, el 
coll de la Marrana, el coll de Tirapits, la vall de Coma de Vaca, els estanys de Carançà–, d'uns acci-
dents físics –fets de cingleres, fonts, esllavissades, cims, pedregars per on es desplaçaven tot relliscant 
els muls, valls, estanys... del curs del riu i les cascades, de les inclemències del temps enfrontades a 
l'home de ciutat–, i anímic –l'amic i el seu comiat, el desemparament, els sons melodiosos, els matisos 
cromàtics, les soledats, les emocions, la tristor...–, s'hi vessen elements de caire literari i volgudament 
cultural, com serien les mencions a Cèsar August Torras, prou reconegut en el món de l'excursionisme, 
i, de retruc, a Halvard Solness, el protagonista del Bygmester Solness d'Ibsen, i al Verdaguer del Cani-
gó amb l'al·lusió tal volta als seus «pugem, pugem al cim de Canigó» (cant XII, 1-2) o el més contundent 
«amunt, amunt» dels cants sisè i desè de L'Atlàntida.

 
S'afegiria a l'article comentat un altre que se sol recordar de manera gairebé paral·lela. És l'escrit en 
català «Per les altures», reproduït a les OC,13 que el daten el 1896. Es diria que es tracta de dos textos 
escrits amb una mateixa temàtica, però qui sap si amb destinataris i objectius diferents, i a través de 
mitjans potser també diferents. El contingut –l'argument– dels dos s'acosta prou; és més, tots dos re-
flecteixen	una	mateixa	travessia	amb	el	mateix	recorregut.	Els	topònims	es	repeteixen,	doncs.	I	els	fets	
també, amb alguna exclusió en l'article  català, més reduït. Tots dos divergeixen, especialment, pels 
trets estilístics. Contrasta el text català amb el castellà per la seva concisió sintàctica, amb manca d'ad-

11  Cèsar August Torras i Ferreri (1852-1923) fou corredor reial de comerç –més tard, agent de canvi i borsa–, muntanyenc 
i	promotor	de	l'excursionisme	català	i	dels	seus	organismes.	Cultivà	l'excursionisme	científic.	És	l'autor	de	nombroses	guies,	algu-
nes de cabdals, que ordena sota el títol genèric de Pirineu català; entre d'altres, la de Camprodon i comarca (1902, 1923) i la de la 
Vall	de	Ribes	(1914).	Li	dedicà	un	monogràfic	Carles	ALBESA	i	RIBA,	Cèsar August Torras, Barcelona, Columna, 1994, que, a les 
p.	34	i	35,	tracta	de	la	relació	de	Torras	amb	Maragall.	Estableix	i	comenta	la	seva	bibliografia	Joaquim	CABEZA	i	VALLS,	Estudi 
bibliogràfic de Cèsar August Torras i Ferreri [Recurs	electrònic],	Barcelona,	Treballs	de	la	Societat	Catalana	de	Geografia,	núm.	
35,	1993,	monogràfic	dedicat	a	Lluís	Casassas	i	Simó,	(III),	p.	213-240.	Segons	Cabeza,	Torras	fou	nomenat	vocal	del	Centre	
Excursionista	de	Catalunya	el	mateix	any	1894.	Vegeu	també:	http://mdc.csuc.cat/cdm/landingpage/collection/afcecag.
12  MARAGALL, OC II, p. 255. En aquest context cal subratllar l'interès que, per a les ciències naturals i la medicina, des-
pertà l'hàbitat muntanyenc. Resulta, si més no, interessant retrotreure's al capítol segon de la primera part de l'obra de Francesc 
MARÈS, «De la fertilitat y amenitat de las montanyas de Nostra Senyora de Núria» a Història y miracles de la sagrada imatge 
de N. Senyora de Núria,	Barcelona,	En	 la	estampa	de	Antoni	Lacavalleria,	1666,	p.	8-15,	 també	consultable	a:	https://books.
google.es/books?vid=BNC:1001911517&printsec=frontcover&redir_esc=y&hl=ca#v=onepage&q&f=	[En	consulta	del	24	de	juliol	
de 2017]. Si no s'indica el contrari, les referències a Marès seran sempre d'aquesta edició. 
13 OC I,  p. 725-727.

107Vària

Haidé, núm. 7, 2018,  p. 105-170

http://mdc.csuc.cat/cdm/landingpage/collection/afcecag
https://books.google.es/books?vid=BNC:1001911517&printsec=frontcover&redir_esc=y&hl=ca#v=onepage&q&f=
https://books.google.es/books?vid=BNC:1001911517&printsec=frontcover&redir_esc=y&hl=ca#v=onepage&q&f=


jectivació i subordinacions; és més directe, més proper, més íntim, amb ús de locucions pròpies, amb 
una voluntat de despersonalització considerable –tot i que empra el narrador plural– i amb una limitació 
del paisatge humà restringit al pastor i al vailet que l'acompanya. Potser el seu «amunt, amunt» ve a ser 
una manera mig encoberta de fer un gest de complicitat amb l'obra de Verdaguer. Al full 53 de l’Agenda 
1907-1910 de Maragall, sota el títol «Ordre de temps», hi ha un llistat d’articles, el primer dels quals és, 
precisament, «Per les altures [18]94». La seqüència posterior –els articles tercer i quart, almenys– mos-
tra que la data respon a la de publicació. No sabem si el text es va publicar en vida de Maragall; no se'n 
conserva tampoc cap manuscrit. La primera edició que se'n coneix va aparèixer pòstumament a Vides 
al pas (Barcelona, Lluís Gili, 1912, p. 75-81), un recull preparat per Josep Carner, encara en vida de 
Maragall,14	el	qual	li	suggerí	el	títol,	segons	afirma	el	mateix	Carner.15

 
El poema va molt més enllà dels articles, amb una constant, però: l'embolcall de les soledats. En plural: 
soledats.16 La natura hi té un abans i un després. També les emocions del poeta hi tenen un abans i un 
després. La Verge de la vall de Núria, sola i immòbil entre vent i tempestats, és l'eix al voltant del qual es 
teixeix el relat, un relat externament itinerant, el subjecte del qual són les ciutats. El camí esdevé emfàtic: 
les quietuds són altes, les serres desertes grans, els pastors habiten regnes, els cims són celestials i la 
blancúria de les congestes immortals, com les carenes augustes, les mirades dels estanys blavoses, i 
els sentits desmaiats... per arribar a la foscúria de la vall, a la capella fosca... a la nit. S'inicia ara la inter-
locució	pendent	d'una	veu	tremolosa,	d'uns	ulls	ben	oberts	i	d'unes	demandes	que	finalitzen	amb	la	de	
la fe de la nit. A partir d'aquí, les connotacions negatives esdevenen positives a través de l'experiència 
pròpia i, tal vegada, de la sacralització del paisatge i de la suggestió que suscita l'accés, més aviat difícil, 
d'un espai paradoxalment obert a la introspecció.

 
La relació de Maragall amb la natura admet matisos ben diferenciats i ben diferentment interpretats. 
Com sembla concloure Sala,17 Maragall «exalça el contacte amb la natura i el sentiment d'intensitat de 
la vida ciutadana». I potser sí. Tanmateix, s'hauria de distingir el que és la literaturització de la natura del 
sentiment, més planer, que aquesta natura genera en l'excursionisme imperant.18 No discutirem aquí, 

14  Dec tota aquesta informació al Dr. Lluís Quintana. Amb agraïment.
15  MARAGALL, OC I, p. 61, nota *.  
16  Contrasta l'accepció del mot en Maragall, amb la seva dosi d'atmosfera de misteri, del d'altres goigs, en què es limita 
més	al	to	moral.	«Estau	en	alta	montanya	/	y	mirau	de	totas	parts	/	veheu	los	mals	de	la	plana	/	de	montanyas	y	poblats;	/	remediau	
las	soledats,	del	qui	us	és	fiel	criat,	&c.»	a	Coblas de Nostra Senyora del Coll de Osor..., bisbat de Vich, imprès consultat en l'edició 
de Vich, Imprenta de Valls, 1852.  
17  Teresa-M. SALA, Visions dels Pirineus: entre la Renaixença i el Modernisme, Barcelona, Universitat de Barcelona,  
edicions, [2017], p. 60.
18  A	l'article	«En	Jacinto	Verdaguer	excursionista»,	precedit	d'una	conferència	de	finals	de	1904,	publicat	al	Butlletí del 
Centre Excursionista de Catalunya	de	gener	de	1906,	núm.	132,	p.	1-10,	Maragall	escrivia,	a	requeriment	del	text	biogràfic	que	
el	CEC	li	havia	sol·licitat	per	homenatjar	Verdaguer	a	la	vetllada	de	finals	de	desembre	de	1905,	que	«excursió,	pera	nosaltres	
habitants de la ciutat, vol dir principalment anar a fòra ciutat, al camp y a sos llogarets, a les montanyes solitaries, a lo que'n diem 
natura en oposició a la ciutat obrada y habitada per gran munió d'homes» (p. 2). I continua a la mateixa pàgina: «doncs, una ex-
cursió, pera nosaltres, es quelcom d'exquisit, d'excitant. El nostre sentit, esmolat per l'intensitat de la vida ciutadana, frueix de la 
natura primitiva amb un gran dalè espiritual, com volent apoderar-se'n espiritualment y fer-la viure en nosaltres ab el ritme acelerat 
de la nostra sang enfebrada que li manlleva frescor, comunicant-li ardor. Es un bany d'aigua fresca que prenem de tant en tant ab 
gran dalit, més no sense esgarrifança», per concloure que «el nostre amor a la natura viu en l'amor a la natura catalana» (p. 9). 
Vg. també MARAGALL, OC I, p. 856-860.
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perquè no és el nostre objectiu, si el poema respon a l'estètica decadentista, com postula  Marfany19 
i com ho feren també crítics del moment com ara Opisso, Ramon Perés, Soler i Miquel o Melcior de 
Palau. O si és fruit d'un moment que comptaria aviat amb els Croquis pirinencs de Massó i Torrents 
(1896) i Els Pirineus, l'òpera de Felip Pedrell (1902). També Quintana,20 en comentar la carta de 13 de 
setembre de 1894 de Maragall a Roura, el situa dins el moviment decadentista «pel predomini d'un 
recurs	formal	(el	ritme)	sobre	d'altres	de	més	convencionals	(la	distinció	vers/prosa,	per	exemple);	i	per	
la consecució d'un efecte (la suggestió) que s'imposa sobre altres qüestions, com la concreció temà-
tica (el sentit  "lógich y directe")»,21 alhora que en destaca la sublimitat manifesta en el periple des de 
Camprodon.

 
Tanmateix, cal reconèixer que hi havia una certa correlació amb l'empirisme que, gairebé dos-cents 
quaranta	anys	abans,	havia	reflectit		Francesc	Marès	en	la	seva	obra:22

Dista lluny de poblat esta Santa Casa de Nostra Senyora de Núria de la part de Caralps (que és en la vall de 

Ribes) una llegua y mitja; y de las altres parts, dues llegües. Però per qualsevol part q[ue] s['hi] vaje, se ha de 

passar molta soledat y asperesa de camins [...] Però lo que sobre tot és de major admiració, q[ue] en lo punt 

que una persona arriba a descubrir aquella santa Iglesia y Casa, se olvida de tot lo treball del camí, perquè sent 

una tant gran alegria interior, que li apar ésser arribat a un Paradís terrenal [...]

 
El poema de Maragall no segueix l'estructura dels goigs, ni textualment ni estètica. Agrupa els versos en 
quatre conjunts encapçalats per xifres romanes consecutives: el primer té trenta-dos versos distribuïts 
en una estrofa de vuit, tres de quatre, una de cinc, i una de sis; el segon, setze en quatre estrofes de 
quatre; el tercer, vint amb quatre estrofes de cinc, i el quart, una estrofa de set.23	L'estructura	estròfica	
dels goigs, en canvi, sol compondre's de versos heptasíl·labs amb una tornada inicial de quatre versos 
(que rimen «abab» o «abba»), un nombre variable d'estrofes o cobles (set o vuit en general) de sis o vuit 
versos amb una retronxa, això és, la represa dels dos darrers versos o rimes de la tornada inicial que 
s'empra com a enllaç entre les estrofes i en ressalta la unitat, vestigi de l'antiga mètrica trobadoresca. 
La tornada, generalment imperativa, sol posar de manifest la dimensió comunitària del text. També n'hi 
ha	que,	d'acord	amb	l'estrofisme	narratiu	medieval,	empren	la	codolada,	forma	mètrica	composta	d’un	
seguit de versos apariats amb diversitat formal. 

 

19  Vg. a la Història de la literatura catalana de Martí de RIQUER, Antoni COMAS i Joaquim MOLAS, Barcelona, Ariel, 
vol. VII, 1985, l'article sobre Joan Maragall signat per Joan Lluís MARFANY i, especialment, les p. 204-206. Marfany tracta també 
aquest punt al capítol «Maragall, poeta regeneracionista» a Aspectes del modernisme, Barcelona, Curial, 1990, p. 101.
20  Lluís QUINTANA TRIAS, «Tres cartes inèdites de Joan Maragall», Els Marges, núm. 40, 1989, p. 53-62.
21  Ibid., p. 58-59: «Camprodon fou el punt de partida de la excursió que vaig fer ab en Pep Soler ¡quina excursió! ¡quin 
bany de sublimitat! En trobaràs narrat el principal tros en l'article que vaig posar en el diari d'ahir dia 12. La "Coma de Vaca" és 
una de les impresions més grossas de Naturalesa qu'he tingut en ma vida».
22  F. MARÈS, op. cit., p. 6-7.
23  Pel	que	fa	a	l'estructura	mètrica	i	les	divisions	estròfiques,	vg.	I.	MORETA,	«Joan	Maragall	i	els	goigs»,	op. cit., p.184, 
189 i 193, i també Arthur TERRY, La poesia de Joan Maragall, Barcelona, Quaderns Crema, 2000, p. 88.
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Amb tot, si fem cas de la dedicatòria, es diria que Maragall i Soler entengueren que el text responia 
al que s'entén per composició poètica cantada.24 Però, com la devien cantar, unisonal, tot ajustant-se 
al	prototip	genèric?	Podrien	haver	emprat	o	adaptat	la	melodia	dels	Goigs del Roser, força comuna i 
transmesa a través de goigs o oralment, o alguna altra melodia de les conegudes; potser un contrafac-
tum, o creant algun esquema melòdic.25 Els cantaren tots sencers o es limitaren a la primera i darrera 
estrofes,	o	es	limitaren	a	entonar	la	tornada?	Amb	un	cert	ritual,	amb	una	determinada	performance?	
Sostenint	el	full	entre	les	mans?	Taral·larejant,	cantussejant?	O	hi	adaptaren	una	composició	de	més	
grans pretensions artístiques (com ara la dels madrigals, determinats villancets, virolais, ballatas, cac-
cias, canzonas...)?26  

 
Maragall, a més d'encapçalar el seu poema amb la paraula «goigs», mantingué en el títol la constant 
tradicional d'inserir-hi el nom del topònim coincident amb la ubicació del santuari i la seva veneració, 
veneració	més	lligada	a	una	localització	geogràfica,	a	una	llegenda	que	la	individualitza	i	a	una	imatge	
romànica concreta –una talla romànica dels s. XII-XIII, de fusta de noguera policromada fosca en què 
el nen Jesús, descalç, amb la mà dreta en posició de benedicció i l'altra sostenint un llibre sobre la 
falda, seu sobre el genoll esquerre d'una Mare també asseguda, majestàtica–27 que no pas a una rea-
litat espiritual. La Mare de Déu se singularitza a Núria a través d'una imatge –la representació esdevé 
presència–, la qual cosa l'agermana a d'altres advocacions marianes d'origen similar, enllaçades, per 
tant, com s'ha avançat, amb la llegenda.28 Hi conservà també el narrador, un plural potser majestàtic i 
anònim, les ciutats, un nosaltres29 –interpretable com a expressió de comunitat, com a expressió d'un 
sentiment compartit d'identitat de grup vinculat també a l'esperit excursionista, com a desdoblament 
del poeta o com a assumpció d'alteritat–, i un determinat sentit musical que podria haver fet dels seus 
goigs una pregària col·lectiva, per bé que exempta de la recurrent causalitat gogística. I li atorgà una 
dimensió antropològica. I no només antropològica: Maragall, en el seu poema, entronca amb el lirisme 
i la intimitat.

24  Amb relació a la formació musical de Maragall, remetem a les p. 70-75 i sg. de l'article de Cèsar CALMELL «Joan Maragall 
i la música», dins Maragall: textos i contextos, I Congrés Internacional Joan Maragall, a cura de Glòria Casals i Meritxell Talavera, 
Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona, 2013.
25 Joan M. ARAGONÈS i REBOLLAR, «Els trobadors i la música dels goigs» a  Estudis sobre els goigs, op. cit., p. 64-71, 
dona unes normes bàsiques a seguir en la seva execució.
26 	Glòria	BALLÚS	i	Antonio	EZQUERRO	estudien	la	divergència	entre	els	unisonals	i	els	polifònics,	orquestrals...	a	«Els	
goigs: una forma musical catalana culta i popular», Revista d'etnologia de Catalunya, núm. 34, 2009, p. 143-145. Més endavant 
l'estudi s'ampliarà a Els goigs de Catalunya al món: una forma musical culta i popular, El Masnou, Experiencia, 2015. Des dels 
voltants del Concili de Trento, s'hi diu, els goigs cantats als temples d'una manera solemne eren interpretats per les capelles de 
música, és a dir, per solistes professionals, la qual cosa no vol dir que no coexistissin des de molt aviat amb els altres, els de 
caràcter popular, local, monòdics (p. 51). Ballús remarca la interdisciplinarietat dels goigs (artística, religiosa, musical, sociològica, 
popular,	gràfica	i	editorial).	
27  Narcís CAMÓS, al «Libro sexto de la imágenes de Nuestra Señora milagrosament halladas, que se veneran en el obis-
pado	de	Urgel»	–p.	212-226–	al	capítol	IX	(per	error,	grafiat	V),	en	descriure	el	santuari	–p.	212-218–,	fa	el	retrat	de	la	imatge	de	
la Mare de Déu de Núria: «...tan morena de cara, que parece negra: quedando no obstante esso muy hermosa, con los ojos muy 
modestos	y	mortificados...»,	«De	alto	tiene	dos	palmos,	y	medio»;	vg.	Jardín de María plantado en el Principado de Cataluña... 
Barcelona, por Jayme Plantada, 1657, p. 221-222. Text consultat en la còpia digital de la Biblioteca Digital Hispánica a l'adreça: 
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000077777&page=1	[En	consulta	del	24	de	juliol	de	2017.	La	paginació	difereix	de	la	de	l'ori-
ginal. Hem citat d'acord amb l'edició impresa].
28 Maria GARGANTÉ i LLANES i Xavier SOLÀ i COLOMER, a Santuaris, ermites i capelles a l'època del barroc. Geogra-
fia sagrada de la muntanya catalana, Barcelona, Diputació de Barcelona - Institut d'Estudis Catalans, 2017, p. 111, contrasten 
aquest	fet	a	la	llum	de	la	Contrareforma	i	el	Concili	de	Trento	tot	remetent	a	bibliografia	especialitzada.
29 I. MORETA analitza aquest punt a «Joan Maragall i els goigs», op. cit., p. 194-197. 
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Hi	havia	lletra	i	hi	havia	música.	Però,	hi	havia	missatge	devot?	¿Fou	realment	escrit	el	text	«a	llaor	
de», com a instrument d'ús religiós o defugia l'objectiu primerenc dels goigs per esdevenir la plasmació 
poètica	de	dos	mons	divergents,	de	dues	societats	allunyades	pel	territori	i	la	projecció	social?	De	ben	
segur, tots dos, escriptor i crític, compartien el coneixement d'aquesta mostra de literatura destinada a 
una comunitat confessional, que, encara que popular, era escrita des d'un àmbit potser no tan popular 
per tal com produïda per la mà de rectors i capellans –que no hi cercaven transcendència– o de plomes 
literàries, en què s'hi expressava una devoció articulada pels poders del venerat sobre la divinitat, les 
referències a l'espai de veneració i l'agraïment de gràcies o la demanda de favors. 

 
I en tot cas, caldria preguntar-se si Maragall s'adonà, en prioritzar la realitat, que la marededeu trobada 
perdia la connotació llegendària;30 si s'adonà, en escriure els seus goigs, de la limitació que el caràcter 
local del tema podia imposar al seu poema. La resposta seria probablement negativa perquè, com 
han recollit alguns estudiosos, els seus goigs van passar directament del manuscrit a un recull poètic. 
Aquest fet fa pensar que Maragall no pretengué editar en cap moment els «Goigs» en el format, habi-
tual des de segles enrere, de full volander imprès, gairebé sempre efímer i sovint recuperable només 
a través del col·leccionisme, de mida in folio (de dimensions heterogènies, però), amb una mateixa 
tipografia	encara	que	de	mides	diferents	segons	es	tractés	de	títol,	subtítol	o	text,	iniciat	per	una	capça-
lera, il·lustrat amb imatgeria religiosa i ornat amb orles, caplletres, corondells, frisos o vinyetes, i potser 
partitura.	Ni	potser	imaginà	cap	possible	imatge	o	matriu	–xilogràfica	o	calcogràfica,	en	aquell	moment.	
Ni se li acudí que es pogués completar, potser sota el text o sota una possible partitura,31 amb les pre-
gàries, aquell Oremus,	precedit	del	responsori,	o	la	consecució	dels	beneficis	d'alguna	indulgència.	I	
de bon segur no s'havia plantejat tampoc que un amb llicència o amb llicència de l'Ordinari 	confirmés	
que els goigs havien passat, abans d’efectuar el procés d’impressió, una censura o revisió per part de 
les	institucions	eclesiàstiques.	En	definitiva,	relacionà	potser	el	seu	poema	amb	la	literatura	de	canya	i	
cordill?	Va	acarar	aquesta	composició	amb	les	formes	tradicionals?

 
Qui sap si el motivà una raó diferent com ara que s'haguessin iniciat les obres del nou santuari.32 En 
aquest supòsit, es podria establir un paral·lelisme amb els Goigs de Santa Maria de Ripoll de Verda-
guer, escrits per sol·licitud del bisbe Morgades per commemorar les festes de restauració del monestir 
de Ripoll, consagrat el 1r de juliol de 1893, redactats i impresos el 1894 i que, segons Carreres i Péra, 
foren interpretats amb la melodia de Francesc Alió per l'Orfeó Català el 8 de juliol de 1894, en una missa 

30  Com és sabut, la llegenda de l'origen i trobada d'aquesta marededeu es vincula a l'ermità sant Gil i al bon home 
Amadeu. Joan AMADES a Imatges de la Mare de Déu trobades a Catalunya, Barcelona, Selecta-Catalònia, 1989, p. 290-296, 
l'exposa.	Tanmateix,	n'hi	havia	ja	altres	relacions	prou	específiques,	entre	d'altres,	la	de	CAMÓS,	op. cit., p. 214-216, o la més 
extensa de F. MARÈS, op. cit., p. 27-76, encapçalada  amb el títol «Del origen y p[r]incipi de la Sagrada Imatge de Nostra Senyora 
de Núria», dedicada abastament a la vida de sant Gil Abat i d'Amadeu.
31	 	Mentre	que	s'estampava	la	lletra,	es	confiava	la	música	a	la	memòria	de	la	gent,	perquè,	en	principi	ja	la	sabia	i	perquè	
la impressió musical requeria d'una impremta especialitzada i d'una no sempre prevista capacitat de lectura de la notació musical. 
S'imprimia en canvi quan la música no responia a una tradició reconeguda sinó a una creació musical d'autor, original o treballada 
sobre	una	composició	preexistent;	vg.	G.	BALLÚS	i	A.	EZQUERRO,	op. cit., p. 120-121.
32  L'any 1889 (1883, segons altres fonts) fou posada la primera pedra de l'actual santuari de Vall de Núria, obra de l'ar-
quitecte Calixte Freixa; l'any 1911 s'enderrocà l'església vella del segle XVII –construcció de la qual i de l'hostatgeria documentà 
ja MARÈS, op. cit., p. 44, 80-82, 138 i sg. i 144, respectivament–, i s'inaugurà l'actual. Poc després s'hi va afegir l'hotel i es va 
emprendre la construcció de la resta del conjunt segons projecte de Josep Danés. Per a algunes característiques dels santuaris 
i de les ermites del segle XVII, vg. M. GARGANTÉ i X. SOLÀ, op. cit., p. 75 i sg.  
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oficiada	pel	bisbe	Morgades	i	en	què	actuà	de	predicador	Torras	i	Bages.33 Jacint Verdaguer, de primer, 
deixa constància del procés editorial de la publicació a la carta –sense datar, però datada amb inter-
rogants per Casacuberta l'agost del 1894–  adreçada des de La Gleva a Joan B. Batlle en què li envia 
l'Oremus per a l'edició.34 Poc més tard, el 18 de novembre del mateix any, La Veu del Montserrat. Set-
manari popular de Catalunya anunciava que havien sortit a la venda els Goigs de Santa Maria de Ripoll 
dins el «Dietari del Principat», alhora que n'incloïa també l'anunci.35	Deia	l'anunci:	«Magnífica	edició	en	
paper	de	luxo,	contenint	la	lletra,	original	de	Mossen	Jacinto	Verdaguer;	una	magnífica	lámina,	dibuixa-
da	per	D.	A.	de	Riquer,	y	la	nota	de	la	música	escrita	per	D.	Francisco	Alió	/	Están	de	venda	al	preu	de	
quinze cèntims l'exemplar, en lo Monastir [sic] de Ripoll y en l'Administració d'aquest Setmanari». No 
formarien	part	d'un	volum	poètic	fins	a	la	publicació	el	1901	d'Aires del Montseny.36

 
Llevat	que	la	bibliografia	ens	falli	–cosa	realment	no	descartable–	sembla	que	Maragall	no	va	publicar	
els seus goigs en una publicació periòdica de manera immediata. En canvi, envià a la premsa uns me-
sos més tard –el setembre del mateix any– l'article «En las alturas» ja esmentat, en què descriu el que 
havia estat a la gènesi del poema: una narració articulada, en prosa castellana, de l'excursió, detallada 
amb coneixement d'indrets i contrades i amb la intercalació d'algun terme en català de l'àrea temàtica 
de l'excursionisme, tribut tal volta a Cèsar August Torras; i això per no referir-nos novament a «Per les 
altures» i el seu devenir mediàtic.

2. Goigs de Núria. Edicions anteriors a 1894

Quan Maragall redactà el seu poema, ja hi havia altres goigs dedicats a la Mare de Déu de Núria que 
havien	assolit	la	qualificació	de	tradicionals,	alguns	d'ells	amb	una	llarga	trajectòria	cronològica	provi-
nent com a mínim del segle XVII, amb diferents títols i lletres. Uns eren anònims (el que s'entén per 
anònim en literatura pretesament popular: força goigs que més tard s'incorporaren en obres d'autors 
reconeguts	s'imprimiren	com	a	goigs	sense	indicació	explícita	d'autoria,	i	pensem,	com	a	exemplifica-
ció,	en	Jacint	Verdaguer	i	fins	i	tot	en	Eulària	Anzizu),	i	d'altres	amb	inserció	del	nom	dels	seus	autors.	
També n'hi hauria amb posterioritat amb altres lletres, altra imatgeria, altres arranjaments musicals i 
altres impressions. La fragilitat i el caràcter efímer dels fulls volanders –els genuïns–, la incúria en què 
se'ls	ha	 tingut	 i	els	processos	catalogràfics	poc	 identificatius	han	 incrementat	 la	dificultat	de	 la	seva	
localització,	alhora	que	l'atemporalitat	manifesta	en	la	tan	freqüent	manca	de	datació	-dificultosa	en	la	
precisió cronològica encara que es conegui l'obrador que els produí– ha obstaculitzat les seqüències

33  Joan CARRERES i PÉRA, Els goigs de Mossèn Cinto, Barcelona, Claret, 2003, p. 84. A les p. 84-85 i CII-CIII, aporta 
informació sobre aquests goigs i els reprodueix. Es publicaren a La Veu del Montserrat, com es veurà, el 1894. 
34  Jacint VERDAGUER, Epistolari de Jacint Verdaguer. Transcripció i notes per Josep Maria de Casacuberta, Barcelona, 
Barcino, 1959-1993, vol. IX, p. 10-11.
35	 	XVII/46,	1894,	p.	362	i	355,	respectivament.	Vg.	Joan	TORRENT	i	Rafael	TASIS,	Història de la premsa catalana, Bar-
celona, Bruguera, 1966, vol. 2, p. 345-346.
36 J. VERDAGUER, Ayres del Montseny, Barcelona, Joventut, 1901, p. 13-17.
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de	producció	i	ha	obligat	els	estudiosos	a	recórrer	a	catàlegs	de	centres	bibliogràfics	i	documentals,	a	
repertoris, a arxius parroquials o al col·leccionisme.37 

 
Part	de	la	bibliografia	consultada	dona	notícia	d'alguns	dels	goigs	existents,	sigui	per	títol,	per	edicions	
o per cronologia.38 En general venen a ser notícies fragmentàries, extretes a la llum de l'experiència 
personal,	poc	verificades	en	repertoris	més	amplis,	i	que	tenen	poc	a	veure	amb	la	successió	real	de	
les edicions. Tampoc no hi ha consens entre els títols acceptats com a goigs i els rebutjats com a tals, 
fruit tot plegat d'una vaga indeterminació per causa de títols no pròpiament prototípics o d'estructures 
no prou homologades. Val a dir, doncs, que noves descobertes podrien qüestionar dades precedents.

 
Fóra	curiós	de	saber	si	Maragall	en	coneixia	cap	d'ells,	si	havia	llegit	els	textos	historiogràfics	centrats	
en el santuari de Núria –i aquí ens referim a les obres de Narcís Camós i de Francesc Marès– o si, 
simplement, en tenia un coneixement general com a gènere. 

 
La remissió a la soledat fa pensar, com d'altres elements, que potser Maragall coneixia el capítol de-
dicat al santuari de Núria i la descripció física del lloc del Jardín de María..., l'obra del dominicà gironí 
Narcís Camós, que, dels anys 1651 al 1653, «sota la fam, la pestilència i la guerra», recorregué es-
glésies, capelles, ermites i llogarets a la cerca de devocions marianes del Principat de Catalunya, que 
abastava encara el bisbat d'Elna, la primera edició del qual es publicà el 1657, poc abans del Tractat 
dels Pirineus (1659). O potser la de Francesc Marès –la també citada Història y miracles...–, gairebé 
una dècada més tardana a l'anterior en la seva primera edició (1666) i reproduïda a bastament amb 

37	 	Des	d'una	òptica	vinculada	directament	a	 la	bibliografia	comentada	i	al	col·leccionisme	dels	goigs,	cal	subratllar	 la	
dedicació	continuada	i	eficaç	de	Nora	Vela,	sigui	des	de	la	seva	tasca	professional	i	divulgadora,	des	de	la		faceta	d'editora,	des	
del blog biblio goigs [bibliogoigs.blogspot.com, en consulta del 29 de maig de 2017], des de publicacions a l'activitat a l'associació 
Amics	dels	Goigs	de	Barcelona	o,	simplement,	com	a	entusiasta.	Per	a	una	anàlisi	bibliogràfica	comentada	d'ampli	abast	dels	
recursos electrònics de què es disposa en aquest camp, vg. també Nora VELA, «Els goigs a través de recursos electrònics» 
dins BID. Textos universitaris de biblioteconomia i documentació,	núm.	23,	2009	<http://bid.ub.edu/23/vela1.htm>,	i	DOI:	http://
dx.doi.org/10.1344/105.000001509	[en	consulta	del	19	d'abril	de	2017],	del	qual	s'espera,	per	la	seva	validesa,	una	actualització.	
Des	d'aquí	li	agraeixo	les	converses	sobre	el	tema,	l'aportació	de	recursos	bibliogràfics	i	observacions.	Més	centrat	en	els	goigs	
a	la	Mare	de	Déu	de	Núria	i	amb	algunes	reproduccions	textuals	i	gràfiques,	vg.	el	blog	de	Mn.	Josep	Maria	VIÑOLAS	ESTEVA	
[https://algunsgoigs.blogspot.com/2013/08/devocio-la-mare-de-deu-de-nuria.html,	 en	consulta	del	29	de	maig	de	2017].	Per	a	
una	visió	general	del	món	dels	goigs,	vegeu	també	el	treball	de	final	de	grau	en	Història,	curs	2013-2014,	de	la	Universitat	de	
Girona, d'Albert MONTALBÁN ARENAS, Els goigs: una mostra de cultura religiosa popular?,	versió	digital	consultable	a	http://hdl.
handle.net/10256/9501.	
38  El Cançoner del Ripollès, que estudia materials de l'àmbit de la música tradicional que es conservaven a l'Arxiu Museu 
Folklòric de Ripoll recopilats amb anterioritat al 1922 pel grup de folkloristes de Ripoll –Josep Maideu, Tomàs Raguer, Manuel 
Cavalleria, Salvador Vilarrasa i Rossend Serra i Pagès, entre ells–, editat per M. Antònia JUAN i NEBOT (ed.), Cançoner del 
Ripollès, Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès, 1998 –vegeu-ne la introducció, p. 9–, no aplega els goigs de Núria mentre que 
recull, en canvi, i també entre d'altres, els goigs de Sant Gil i els de Montgrony  –vegeu-ne l'índex a les p. 522-523– i, també a 
part els de camilleres, a la p. 522. Se'n reprodueixen lletra i música a les p. 124-151 i 103-109, respectivament. Segons Manel 
LÓPEZ	i	CEBALLOS,	per	exemple,	a	«Els	santuaris	del	Ripollès:	Núria	i	Montgrony»,	Annals del Centre d'Estudis Comarcals 
del  Ripollès, 1999-2000, p. 85-113, i amb relació al santuari de Núria, hi ha quatre tipus de goigs: els goigs a la Mare de Déu de 
Núria, els goigs de viatge, els goigs de despedida a la Verge de Núria i l'Ave de Núria i els goigs en honor de sant Gil Abat (p. 
108).	De	cadascun	d'ells	indica	la	datació	de	les	edicions	conservades	i	la	tornada.	Més	completa	resulta	la	bibliografia	de	Les 
nostres devocions, Barcelona, Torrell de Reus, 1955-1970, vol. I, núm. 4, p.105-110, i la de la 1ª Exposición de "Goigs" de las 
advocaciones de Santa María de Nuria y de la devoción a "Sant Gil Abat" y "Sant Bernat de Menton". Patrocinada por el Obispado 
de Urgel, y con la cooperación de las entidades barcelonesas "Amics de Núria" y "Amics dels goigs". 24 agosto-8 septiembre, 
1958, Barcelona, Altés, S.L., [1958].

113Vària

Haidé, núm. 7, 2018,  p. 105-170

http://bibliogoigs.blogspot.com
http://bid.ub.edu/23/vela1.htm
http://dx.doi.org/10.1344/105.000001509
http://dx.doi.org/10.1344/105.000001509
https://algunsgoigs.blogspot.com/2013/08/devocio-la-mare-de-deu-de-nuria.html,
http://hdl.handle.net/10256/9501
http://hdl.handle.net/10256/9501


posterioritat, que introdueix l'obra, la divideix en tres parts –història, miracles i indulgències–,39 que 
precedeixen la part més vinculada  a la religiositat popular. Al pròleg al lector constata amb ingenuïtat 
la font del seu saber que li havia arribat a través d'«un quadern molt antich de pergamí, escrit de lletra 
de mà en llengua llimosina».40   

 
Tal vegada Maragall havia tingut notícia de les dues fonts per iniciativa pròpia o de la mà de Torras... 
Podria ser. A la biblioteca del Centre Excursionista de Catalunya hi ha catalogats un exemplar de l'edi-
ció de 1657 del Jardín de María de Camós –amb el segell actual de l'entitat–, i un de l'edició de 186441 
de la Història de Marès amb el segell de l'entitat i amb l'antic de l'Associació Catalanista d'Excursions 
Científiques.42	Val	a	dir	que	l'arxiu	fotogràfic	del	Centre	Excursionista	de	Catalunya	(AFCEC)	conserva	
entre	els	seus	fons	des	de	l'any	1982	l'Arxiu	Fotogràfic	Cèsar	August	Torras	i	Ferreri,	que,	a	més	de	
fotografies	–la	majoria	estereoscòpiques–,	conté	material	informatiu	d'altra	índole,43 i que es comple-
menta	amb	els	del	seu	fill	Òscar.

 
I no cal limitar-se al recurs a les soledats... La primera edició del Marès inclou dos goigs de l'advocació: 

 
Els uns, amb el títol Goigs de Nostra Senyora de Núria,44	que	s'inicien	«En	una	freda	montanya		/	se	n'és	
volguda	pujar,	/	la	Mare	de	Déu	de	Núria	/	anem-la	tots	[sic] visitar», i que tenen com a tornada «Puix de 
tots	sou	advocada,	/	guardau-nos	de	mal	passar,	/	o	Mare	de	Déu	de	Núria,	/	per	a	tots	vullau	pregar».	
Aquest text, segons Courcelles45 a partir d'una edició de full volander de Barcelona de la impremta de 
Josep Altés que data dels anys 1740-1750, recupera els grans punts del text de Camós amb el mateix 
ordre: la freda muntanya; la creu, l'olla i la campana; el lligam amb sant Gil, la noblesa de la capella, la 
celebritat de l'advocació, la invitació al pelegrinatge i la demanda de protecció.

 
Sota un fris i amb el  títol Altres goigs de Nostra Senyora de Núria46, es publiquen els segons, que comen-
cen	«Reyna	y	Verge	singular,	/	que	alegrau	del	cel	la	cúria	/	de	Déu	mare	y	sol	de	Núria,	/	remey	nos	vullau	
donar»,	i	la	tornada	dels	quals	fa	«Puix	al	qui	us	sap	reclamar,	/	deslliurau	de	tota	injúria,	/	guardau-nos,	
Verge	de	Núria,	/	de	tot	mal	y	de	pecat».	I,	a	continuació,	els	dedicats	a	sant	Gil	Abat:	Goigs del gloriós 
Sant Gil Abad [sic], que aleatòriament s'incorporaran als de Núria.47 

39 Op.cit.,  1666, 1-152, 153-296 i 297-317.
40 Ibid., sign. A3v. 
41 Francesc MARÈS, Historia y miracles de la sagrada imatge de Nostra Senyora de Nuria, Barcelona, Hereu de Pau 
Riera,	1864.	N’hi	ha	còpia	digitalitzada	a:	https://books.google.es/books?vid=BNC:1001911516&printsec=frontcover&redir_esc=
y&hl=ca#v=onepage&q&f=false.
42 Torras havia estat l'autor del segell, amb el qual havia guanyat el concurs per escollir el distintiu de l'entitat el 1877, i 
havia ocupat la presidència de l'Associació els anys 1886, 1887 i 1888; vg. C. ALBESA, op. cit., p. 19 i 41.
43	 Vg.	http://mdc.csuc.cat/ui/custom/default/collection/coll_afcecpz/resources/custompages/landing/afcecpz/torras.pdf.
44 Op. cit., 1666, p. 342-344. Es regularitzen els textos prenormatius.
45 Op. cit., p. 238.
46 F. MARÈS, op. cit., 1666, p. 344-346. 
47	 El	blog	de	VIÑOLAS	ESTEVA,	ja	esmentat,	en	reprodueix	l'edició	impresa	a	Barcelona	per	Antoni	Lacavalleria	el	1675	
i d'altres de posteriors [en consulta del 14 de juliol de 2017].
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Trobem aquesta mateixa lletra en un imprès del fons Aguiló de la Biblioteca de Catalunya,48 entrat al ca-
tàleg	pels	versos	inicials	del	text	–«Christia[n]s	serve[n]ts	de	Déu	/	y	de	la	Verge	Maria,	/	escoltau–me	y	
oyreu	/	un	cas	de	molta	alegria»–	i	descrit	al	Catálogo d'Aguiló49 amb els mots Relacion de la invencion 
de la Santa Imagen de Nª Sª de Nuria, y los Goigs de la Santa. Es tracta d'un text fragmentari, foliat a 
mà del 58 al 63, amb reclams, sense datar, il·lustrat amb dos gravats sobre la vida de Jesús, que se-
gons	Aguiló	podria	haver	estat	imprès	a	Barcelona	durant	el	segle	XVII	i	segons	la	fitxa	catalogràfica	de	
la BC l'any 1700 o posterior. El contingut és dual: d'una banda hi ha un text en vers, una cançó en ver-
sos	heptasil·làbics	amb	tornada	–«Sagrada	Verge	Maria	/	q[ue]	habitau	mo[n]ts	de	Núria,	/	guardau-nos	
de	nit	y	dia	/	de	qualsevol	mal	e	injúria»,	que	relata	la	història	de	la	imatge,	la	devoció	i	algun	miracle,	i	
que insisteix en motius habituals. D'una altra, sota un fris, s'inclou el text dels Goigs de Nostra Senyora 
de Núria,	a	una	sola	pàgina	i	a	dues	columnes:	«Reyna	y	Verge	singular	/	q[ue]	alegrau	del	cel	la	cúria,	
/	de	Déu	Mare	y	sol	de	Núria,	/	remey	nos	vullau	donar».	Aquest	text,	més	descurat	que	el	publicat	per	
Marès, conté força variants en cadascuna de les estructures lingüístiques. Els versos a rimar amb Núria 
reforcen l'ús d'un bon nombre de mots acabats en -úria (cúria, centúria, injúria, fúria, altúria, penúria, 
luxúria, dúria). També la tornada difereix, tot i que es fa ressò i reitera la demanda de la cançó anterior. 
Fa	ara:	«No'ns	cansem	de	reclamar	/	que	guardeu	de	mal	e	injúria	/	als	qui	en	esta	vall	de	Núria	/	vos	
venim a visitar». Sí que hi ha, però, una constant amb la major part dels goigs: el sentit de «visita». 

 
En l'edició de 1864 –amb addicions– de Marès hi hagué un canvi en els goigs inclosos. Sota el títol 
Goigs50 s'hi	transcrigueren	els	que	comencen	«Ja	que	en	tan	freda	montanya	/	per	nosaltres	vol	estar,	/	
la	Mare	de	Déu	de	Núria	/	anem-la	tots	a	visitar».	Clouen	amb	la	tornada	«Ja	que	per	sa	gran	clemència	
/	nostres	vots	vol	escoltar,	/	la	Mare	de	Déu	de	Núria	/	anem-la	tots	a	visitar».	Una	«instrucció	important	
als devots de la Mare de Déu de Núria» dona pas a uns altres goigs, impresos en estrofes numerades: 
Goigs de viatge en honor de Nostra Senyora de Núria... o impressions religiosas del devot que visita 
lo santuari de Núria.51	Fa	així:	«Plens	de	viva	confiansa	/	caminem	ab	gran	valor.	/	Oh	Mare	de	Déu	de	
Núria,	/	a	Vós	donam	nostre	amor».	I	acaba:	«De	gracias	dispensadora,	/	refugi	del	pecador,	/	oh	Mare	
de	Déu	de	Núria!	/	tots	vos	donam	nostre	cor».	A	continuació,	s'hi	afegeixen	els	de	sant	Gil	Abat.	

 
Els goigs inclosos a les diverses edicions de Marès es publicaven com a poemes, sense diferenciació 
tipogràfica	de	gènere,	i	així	es	reproduïen	també	en	algunes	col·leccions	de	goigs.	També	els	goigs	de	
Maragall –entesos com a poema– continuaren, continuen i continuaran difonent-se sigui en manuscrit 
–com	seria	el	cas	de	l'àlbum	fotogràfic,	relligat	en	pergamí,	dedicat	a	Núria	Matheu	Sadó,	filla	de	Fran-
cesc Matheu, i datat el 6 de gener de 1918, conservat a la biblioteca de la Reial Acadèmia de les Bones 
Lletres–, sigui, en general, en diferents tipologies editorials i suports, o en lectures de recitals poètics. 

 
 
 

48	 	Topogràfic:	8-I-6/31.
49  Marià AGUILÓ i FUSTER, Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860, Barcelona-Sueca, 
Curial, 1973, p. 282.
50  F. MARÈS, op. cit., 1864, p. 373-376.
51  Ibid., p. 384-388. 
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Entre les tipologies editorials es podrien considerar, a tall d'exemple, les col·leccions impreses de goigs, 
que	permeten,	a	partir	dels	primers	versos	–més	identificadors	que	els	títols–,	l'obtenció	d'algunes	de-
duccions. S'esmentarien:

 
1) La Col·lecció Goigs de Núria (Barcelona, Estampa de Bertran i Altés, 1886), fullet on es publicaven 
les	lletres	dels	coneguts	en	aquell	moment	–«Ja	que	en	tan	freda	muntanya»,	«Plens	de	viva	confian-
ça», «Puix de Núria possessora»–  més un parell de sant Gil, sense inclusió de cap melodia.

I d'altres de posteriors, en què s'hi afegien ja els de Maragall: 

2) Els Goigs a la Verge de Núria aplicats també a la petita imatge de la Verge de Núria apel·lada la Nu-
rieta que té estada en la ermita del Camí de Queralps, edició en petit format amb nihil obstat de Jaume 
Barrera Escudero, pvre., de 2 de desembre de 1926 –data a recordar– de la Casa Editorial d'Art Catòlic 
Josep Vilamala de Barcelona, i que aplega els de Maragall,52 «En una freda muntanya» –que data el 
1600–, «Ja que en tan freda muntanya», «Puix de Núria possessora», «Adéu, Moreneta», alguns amb 
pregàries i d’altres sense aparat oracional, i que clou amb unes notes històriques datades el 1920 i 
signades E.-N., que corresponen a Eudald i Núria Solé,53 més llistes de caràcter religiós («Sants natius 
de Catalunya», «Sants que visitaren Catalunya», etc.).

3) La Col·lecció de goigs de Nostra Senyora de Núria o Goigs de Nostra Senyora de Núria (Barcelona, 
Editorial	Políglota,	[s.a.,	193-	?]),	fullet	que	inclou	informació	sobre	autories	i	musicacions	de	«Ja	que	
en	tan	freda	muntanya»,	«Plens	de	viva	confiança»,	«Puix	voleu	ser	nomenada»,	«Adéu,	Moreneta»,	
més els de Maragall54 i els de sant Gil; 

4) Les Deprecacions i lloances a la M. D. de Núria (Romiatge de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu 
de	Montserrat.	Dies	11	i	12	de	juliol	de	1931),	imprès	sense	indicacions	tipogràfiques,	no	tan	centrat	en	
els goigs per bé que hi recull «Ja que en tan freda muntanya» (amb música)55 i els de Maragall,56 i els 
de sant Gil, i el més recent:

5) Goigs i cants de Santa Maria de Núria, recollits i revisats per Torrell de Reus (Barcelona, Altés, S.L., 
1958), edició feta per al Santuari, que té com a novetat que data els goigs i n’aporta sigui l’autoria de 
text i música, sigui l’aparat oracional. S'hi troben «En una freda muntanya» (1666), «Reina y verge sin-
gular»	(1666),	«Ja	que	en	tan	freda	muntanya»	(aparat	oracional,	1863?),	«Plens	de	viva	confiança»	
(aparat	oracional,1850?),	«Puix	voleu	ser	nomenada»	(Agustí	Pujol	Safont,	prev.,1896),	els	de	Mara-
gall (Joan Maragall, Música: J. Llongueres,1895),57 «Adéu, Moreneta» (Agustí Pujol Safont, musicats 
de	Mn.	Josep	Comes,	pr.,	1896),	«Puix	de	Núria	possessora»	(aparat	oracional,	1890?)	 i	«De	Núria	
Regina-Ave Maria» (Musicada de Mn. Josep Comes, prev. Lletra anònima, s.a.).  No hi falten els de 
sant Gil a més d'altres textos. 

52  P. 15-22.
53  P. 57-67, i 1ª Exposición, op. cit., p. 17.
54  P. 17-20.
55  P. 11-15. 
56  P. 18-20.
57  P. [7-8]. 
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Sens	dubte,	Maragall	devia	conèixer	versions	populars	dels	goigs,	cantades	i/o	impreses	en	fulls	volan-
ders, fos la que fos l'advocació. Pensem, per exemple, essent com va ser Sant Joan de les Abadesses 
lloc d'estiueig del poeta, en goigs del bisbat de Vic que s'hi referien –es publiquessin on es publiques-
sin– com és ara els Goigs de Nostra Senyora del Prat de Sant Joan las Abadessas o els Goigs del 
santíssim Misteri... o els Goigs en alabansa del gloriós Sant Isidro llaurador...	i,	per	què	no?,	en	els	de	
la mateixa Mare de Déu de Núria, en gran mesura eixits de la impremta Diumenge de Puigcerdà, altre 
lloc d'estiueig.

 
Val a dir que aquesta devoció mariana s'estengué tant a Barcelona com a d'altres contrades i seus, es-
crits en castellà. Només a tall d'exemple, recordem els Gozos a la prodigiosa imagen de Nuestra Seño-
ra de Nuria, que se venera en la parroquial iglesia de San Miguel Archángel (Barcelona, En la Imprenta 
de Jayme Ossét, [s.a.]), els Gozos de Nuestra Señora de Nuria que se venera en la Iglesia Parroquial 
de S. Miguel de esta Ciudad, [s.i.t.], o els Gozos a Nuestra Señora de Nuria, venerada en el Convento 
de Nuestra Señora de Belén... (València, [s.i.t.]).

 
A	fi	d'acotar	la	cerca	i	sense	ànim	d'exhaustivitat,	esmentarem	només	els	títols	i	els	primers	versos58 
d'alguns goigs dedicats a la Mare de Déu de Núria anteriors al 1894, els que gaudiren de més edicions, 
els de més difusió lectora i transmissió oral –per tal com s'han propagat entre la població al llarg de 
temps–, i aportarem preferentment còpia d'una edició de les publicades amb peu d'impremta anterior al 
1894, per bé que aquesta circumstància no s'hagi de considerar del tot rellevant movent-nos com ens 
movem en el món de la hipòtesi.59 Els editarem seguint els criteris més en ús.60 En aquest punt concret, 
s'han cenyit bàsicament les consultes als goigs conservats a la Biblioteca de Catalunya,61 institució que 
en conserva més de trenta mil, i a l'Arxiu Municipal d'Història de la Ciutat, tot i que s'han fet consultes 
potser menys presencials i més virtuals en altres centres. 

 
L'interès pel sincretisme del text fa que s'hagin desestimat, en general, les informacions sobre papers, 
mesures i tiratges, així com l'anàlisi de música i il·lustracions. Els que es destaquen ara, a més d'una 
llarga trajectòria editorial, de més a menys intensitat, evidenciada en algunes variants, han estat re-
collits i editats en fulls solters. Tots ells tenen inicis diferents, amb presència o absència de causalitat. 

58  S'ometen, en general, referències a impresos posteriors al 1894 o menys prototípics –estampes diverses, fulls de ca-
lendaris o enganxats en cartons repartits entre els romeus, novenes, textos fragmentaris, programes musicals sense una relació 
directa amb el tema tractat, fullets que incorporen goigs, invocacions a la Verge, peregrinacions... o adaptacions de devocions 
que es veneren en un lloc altre que el santuari d'origen.  Tampoc no es recullen les múltiples peculiaritats que poden diferenciar 
una edició d'una altra: només s'esmenten, si cal, variants rellevants.
59 Sense interès col·leccionista i atesa la similitud de les edicions i la memorització de les lletres, optem per la pluralitat 
en	l'exemplificació	a	fi	de	palesar	l'estètica	tipogràfica	d'unes	i	altres.
60  No pretenent cap anàlisi de caràcter lingüístic o literari i sí tan sols mostrar la historicitat de les lletres de les composi-
cions	–tot	i	que	són	susceptibles	d'incorporar	variants–,	l'edició	adapta	als	usos	actuals	les	grafies,	la	puntuació	i	l'ús	de	majús-
cules. Els originals reproduïts són prou per mostrar els documents tal com s'imprimiren.
61  He d'agrair a les Sres. Roser Pintó i Maria Sadurní la facilitat en la consulta dels goigs. Maria SADURNÍ és l'autora de 
«La col·lecció de goigs de la Biblioteca de Catalunya» dins el Blog de la BC, 9 de novembre de 2016. Les col·leccions de goigs 
més nombroses serien, a més de la de la BC, la de la Biblioteca pública episcopal del Seminari de Barcelona, la de la Biblioteca 
de l'Abadia de Montserrat, la de l'Arxiu històric de la ciutat de Barcelona, la del Museu Episcopal de Vic, sense excloure la de la 
Biblioteca municipal de Perpinyà i la del fons Vallat de la biblioteca de Montpeller. És útil de consultar també la pàgina web Argus 
Biblioteques. 
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Cadascun	d'ells	mostra,	si	en	té,	una	tornada,	també	diferent,	per	no	parlar	de	la	composició	estròfica	
i la mètrica, no sempre homologada amb el cànon esperat. Hi ha, però, unes variables, que podrien 
circumscriure's als títols –canviants en l'encapçalament d'un mateix text–, al nombre d'estrofes –redu-
ïdes en algun cas potser també en paral·lelisme a l'abreujament del cant–, a les tornades –omeses en 
alguns i substituïdes en altres– i, fora ja de la composició, les oracions, que se centren, bàsicament, en 
el preguem de l'Àngelus o en l'oració de les lletanies lauretanes, en llatí en els fulls d'aquesta època. 
A	destacar,	la	fidelitat	a	la	praxi	ortogràfica	d'unes	edicions	a	les	posteriors,	probablement	perquè	s'hi	
prioritza el ritme i els mots a l'estructura gramatical pròpiament dita.

 
Però potser el que crida més l'atenció és l'heterogeneïtat en l'enfocament del tema central i en la 
demanda de favors.  En aquest sentit, mentre els tres primers textos assenyalats responen més al 
prototip –devoció per una imatge trobada, pel lloc on es custodia i la seva història, per la seva pro-
jecció	sociogeogràfica	i	els	seus	condicionants–,	els	següents	se	centren	més	en	el	pelegrinatge	dels	
romeus o simplement dels devots al llarg d'una trajectòria, d'un camí també dirigit cap a la visita, que 
acabarà en un comiat. En aquests, la devoció es fa directament a l'advocació, una advocació adornada 
amb	una	desfilada	d'imatges	senzilles	i	amb	un	objectiu	prou	concloent	que	pot	acabar	en	el	moment	de	
la mort. No s'hi contempla la història; el paisatge hi és tractat ben diferentment o no hi és tractat. Venen 
a ser una veu –que assumeix la pluralitat– amb la seva devoció. 

 
Entre els primers, trobaríem,
 
a)  Goigs de Nostra Senyora de Núria (o Goigs de Nostra Senyora de Núria que es canten en la sua 
capella, o  Goigs en alabança de Nostra Sra. de Núria):  

 
En una freda muntanya

se n'és volguda pujar.

La Mare de Déu de Núria,

anem-la tots a visitar.

 
Ja hem vist com aquests goigs eren reproduïts, en format de poema, a l'edició de 1666 de l'obra de Ma-
rès i en edicions successives. És innegable, com diu Courcelles62 i com s'ha dit ja, que el text recupera 
els grans punts de Camós: en vuit estrofes i tornada intervenen la freda muntanya, el bisbat d'Urgell, 
la creu, l'olla i la campana a la cova, la remissió a sant Gil, la noblesa de la capella, el patronatge de 
la Mare de Déu, els pastors de la muntanya... i una recapitulació general amb causalitat, demanda i 
intercessió. Al llarg del temps, nombroses impremtes en feren edicions diverses, amb una variant a la 
tornada:	«anem	tots	visitar»	vs.	«anem	tots	a	visitar»;	entre	les	més	prolífiques,	probablement	les	de	
Puigcerdà –se'n conserven com a mínim d'ençà del 1848 nombroses edicions de Joan Diumenge en 
un encadenament regular curt, sovint anual– i Barcelona, sense obviar Girona, Olot i Vic –potser les 
més antigues entre les conservades–, Manresa, Valls, Mataró o Perpinyà. N'hem trobat una còpia ma-

62  D. de COURCELLES, op. cit., p. 238.
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nuscrita, amb alguna petita variant irrellevant, al Ms. 442263 –un recull de goigs del segle XVIII– de la 
Biblioteca de Catalunya. (Fig. 3, text a).

 
La Sección de Arqueología y Folklore del Club Montañés Barcelonés incorporà el 1946 els editats a Gi-
rona per l'estamper Anton Oliva [s.a.] en una edició facsímil acolorida i numerada, impresa a Barcelona 
per Tobella, en què, a més dels goigs, s'hi incloïen el poema «Fontalba» de Verdaguer, un fragment de 
«Per les altures» de Maragall, «Setembre traïdorot. Els pastors de Freser» de Juan [sic] Mª Guasch i 
unes notes històriques sobre Núria.

 
b) Goigs de Nostra Senyora de Núria:

 
Reina i Verge singular

que alegrau del cel la cúria,

de Déu Mare i sol de Núria,

remei nos vullau donar.

 
Aquests goigs, editats per Marès en l'edició de 1666, es publicaren també en un imprès conservat a la 
Biblioteca de Catalunya,64 menció del qual s'ha fet ja. No n'hem sabut trobar altres edicions impreses 
en format de full volander. Tanmateix, la seva inclusió en manuscrits i en col·leccions de goigs validen 
la seva presència en el món poètic. Els hem trobat reproduïts, manuscrits, en el «Libre de goygs de 
tots	los	sancts	y	sanctas	que	lo	dia	d'abuy	son	canonizats	y	beatificats...»,	recull	paginat,	datat	el	segle	
XVIII, relligat en pergamí reutilitzat, de goigs escrits en blocs, alguns de signats, de diverses mans i 
potser èpoques, mancat de part de l'índex, de la Biblioteca de la Universitat de Barcelona.65 Com a 
curiositat, assenyalar que el text s'hi ha reduït en tres estrofes, les anteriors a la tornada, que mostra 
algunes variants, i que un sobre conservat a l'interior del volum adreçat al «Sr. D. Pablo Parasols» 
–1824-1896– seria l'enllaç que el vincularia al món dels goigs catalans del segle XIX.  (Fig. 4, text b).  

 
c) Goigs de la Mare de Déu de Núria  (o Goigs en honor de Nostra Senyora de Núria):
 
  Ja que en tan freda muntanya

 per nosaltres vol estar,

 la Mare de Déu de Núria,

 anem-la tots a visitar.

63  P. 8-10, amb títol i caplletres en vermell.
64  Vg. la nota 48.
65  Ms. 1052, p. 8. Vegeu-ne la descripció a Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Universitaria de Barcelona, 
por Francisco MIQUEL ROSELL, Madrid, Direcciones Generales de Enseñanza Universitaria y de Archivos y Bibliotecas. Servicio 
de Publicaciones de la Junta Técnica, 1958-1969, vol. III, p. 97-98.
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Tot i que l'edició de Marès els reproduïa el 1864, l'impressor Diumenge de Puigcerdà els havia publicat 
ja amb anterioritat. En aquests goigs, que repeteixen la retronxa d'a), s'insisteix en la fredor de les mun-
tanyes	–mig	any	cobertes	de	neu–,	en	els	espais	topogràfics	de	veneració	i	en	la	idea	de	la	visita.	Força	
més	llarg,	el	text	té	també	un	contingut	més	historiogràfic,	per	no	dir	llegendari,	per	on	desfilen	pas	a	
pas al·lusions prou conegudes pel poble: sant Gil, Amadeu, el brau, la cova i els objectes simbòlics, la 
imatge amagada, la capella, els pastors... i un seguit de favors, entre ells la maternitat, la salvaguarda 
dels ramats... mitjançant la font cristal·lina que «raja aigües de favors», les relíquies venerades o  l'ad-
vocació.	No	sempre	finalitzen	amb	tornada.	D'ençà	de	la	primera	edició	localitzada,	es	publiquen	de	
manera coetània amb els esmentats a a), especialment a Puigcerdà, on Joan Diumenge n'assumí el 
major nombre d'edicions (n'hem trobades des del 1862 al 1893, però n'hi pot haver més). Deprecacions 
en donava la música amb la indicació que es tractava de la melodia popular dels goigs;66 els Goigs del 
Rosselló,67 dins dels goigs del Principat, afegia a la còpia que es podien cantar amb la tonada dels de 
Font-Romeu, i Frederic Mompou n'aportava la seva versió musical a Miscellanea.68 (Fig. 5, text c).

 
Iniciem	ara,	entre	els	segons,	la	sèrie	que	podríem	qualificar	d'itinerants,	condició	compartida	amb	l'ex-
cursionisme i en certa manera –només en certa manera–,  amb els de Maragall.

 
d) Goigs de viatge en honor de Nuestra Senyora de Núria (o Goigs de viatge en honor de Nostra Se-
nyora de Núria):

 
	Plens	de	viva	confiança,

 caminem amb gran valor.

 Oh, Mare de Déu de Núria,

 a Vós donam nostre amor.

Aquests goigs de pelegrinatge, entesos també com a visita, estableixen un doble paral·lelisme: entre 
el pelegrinatge joiós i el camí de penitència –camí penós, trons, pluges, fúria dels mals aires–, i entre 
el gust per la vida i la guia tant en la vida com en l'hora de la mort, sintetitzades en un símil marí: «en 
aquest	perillós	mar»...	«fins	trobar	lo	felís	port».	Se'n	conserven	edicions	de	Perpinyà,	de	Girona,	d'al-
tres llocs –més tardanes–, i sobretot de Puigcerdà, el gran centre impressor de goigs de Núria, també 
de	la	mà	dels	Diumenge.	Formalment	els	diferencia	de	la	resta	la	numeració	estròfica,	conservada	al	
llarg dels anys i  encara ara. Moreta69 ha sabut trobar en aquests goigs similituds amb els de Maragall, 
la qual cosa el porta a referir-se a l'assimilació de les fonts per part del poeta. Per part nostra, hi adjun-
taríem un punt formal: la numeració de les estrofes, reiterada al llarg de les edicions, podria explicar la 
numeració del manuscrit conservat de Maragall. (Fig.6, text d).

66  Op. cit., p. 15.
67  Goigs del Rosselló, recueillis par J. DELONCLE, Perpignan, Imprimerie du Midi, 1952, p. 145-146.
68  Frederic MOMPOU, Miscellanea, recull musical i documentació de textos, Barcelona, Boileau, 2012, p. 49, núm. 8. 
69  I. MORETA, «Joan Maragall i els goigs», op. cit., p.  187-188.
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e) Cobles que poden cantar-se durant lo camí:
 
 Puig teniu el vostre tron

 en una muntanya tal,

 als devots que a Núria venen

 deslliureu-los de tot mal.

 
S'han trobat poquíssimes edicions d'aquestes cobles i publicades en llocs diversos, una d'elles a Vic, 
a la impremta Valls el 1851. Ressaltaríem la difusió del darrer vers de la retronxa, que tant de relleu 
ha tingut en goigs recents d'advocacions variades, per bé que subjecta a variants –cf., p. ex. els goigs 
explicats tot seguit, que canvien el «deslliureu-los de tot mal» per «de tot mal los deslliureu». (Fig. 7, 
text e).

 
f) Goigs en alabansas (alabansa) de Nostra Senyora de Núria:

 
  Puix de Núria possessora

  sou, Senyora,

 feu que tots pugam pujar

 dalt del cel a descansar.

 
S'aparten	aquests	goigs	dels	més	clàssics,	sigui	per	 la	 llargària,	 la	versificació	–s'ha	de	parlar	ara	
d'una	codolada	amb	versos	de	set	i	tres	síl·labes–	i	la	tipografia,	sigui	pels	subjectes	de	les	proposici-
ons, sigui per un contingut no gaire convencional. Compara l'agressivitat que envolta la natura del lloc 
–«...	estas	muntanyas	/		tan	estranyes»–	amb	la	serenor	del	santuari		–«i	en	mig	d'elles	una	plana».	
I, en un moment donat, insereix l'avemaria entre els seus versos, des de l'anunciació de l'arcàngel 
Gabriel	a	la	salutació	d'Isabel	–inspirada	per	l'Esperit	Sant–	fins	a	la	intercessió.	A	l'al·lusió	al	passat	
encarnat per Amadeu, s'hi afegeix una indeterminada menció al cant marià. N'hi havia edicions anteri-
ors al 1894 publicades a Puigcerdà, per Josep (o José) Diumenge, i probablement a Girona, per Anton 
Franquet.70 (Fig. 8, text f).

 
Encara que amb reserves i per cloure el capítol, ens resistim a prescindir de les dues composicions 
a	què	ens	referirem	tot	seguit.	D'un	costat,	i	segons	les	notes	bibliogràfiques	existents,	tant	l'una	com	
l'altra s'haurien de datar el 1896, encara que se'n conservin edicions sense datació. De l'altre, també 
tant l'una com l'altra, responen a lletra i música d'autors coneguts pels coetanis. 

 

70  Cf. l'edició que 1ª Exposición, op. cit., p. 13, dona com a variant.
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g)  Cobles de romiatge en llaor de Nostra Senyora de Núria:

 Puix voleu ser nomenada

 Senyora d'eix Pirineu,

 des de Núria, Mare amada,

 oïu sempre nostra veu.

 
La lectura d'aquests goigs –i sobretot de la retronxa– obre la disjuntiva a una subtilesa que faci  conver-
gir veu i cant. No és «l'angelical oració» que «van cantant amb veu sonora» dels Goigs en alabansas... 
que	acabem	de	veure.	És	la	veu	de	nois	i	donzelles,	que	cullen	toies	de	flors	per	a	la	Moreneta;	és	lo	
romeu	que	«...des	que	us	ha	vista	/	ja	no	troba	res	hermós,	/	la	terra	li	sembla	trista	/	quan	més	s'allu-
nya	de	Vós»,	i	que	li	demana	que	beneeixi		«...	lo	pla	i	la	serra,	/	conreu,	viles	i	poblat».	A	Col·lecció de 
Goigs de Nostra Senyora de Núria de l'editorial Políglota, obra ja esmentada, es diu que es canten al 
Santuari amb música de Francesc Ausàs i signatura d'Agustí Pujol Safont, pvre.,71	tots	dos	finats. No es 
pot	afirmar	que	s'imprimissin	amb	anterioritat	al	1894,	per	bé	que	es	conserven	edicions	sense	datar.	
(Fig. 9, text g).

 
h)  Despedida (comiat) a la Verge de Núria:

Adéu, Moreneta,

 de Núria Regina,

 qui a Vós s'encamina

 retroba el consol,

 qui en terra us visita

 vulgueu que quan mòria

 se'n pugi a la glòria

 com àngel, d'un vol.

També es fa constar a la mateixa Col·lecció de Goigs de Nostra Senyora de Núria de la Políglota que 
aquesta composició es canta al santuari, amb música de mossèn Josep Sanuy, organista de Tremp, i 
lletra del ja traspassat Agustí Pujol Safont, pvre.72 N'hi ha alguna edició, sense datar, publicada a Puig-
cerdà, i d'altres, potser més tardanes, de Vic.  Els seus versos pentasíl·labs, freqüents en la poesia 
popular, defugen les característiques gogístiques genèriques. Potser com a originalitat, caldria veure-hi 
un cert vincle amb la devoció montserratina que enllaçaria el primer vers –«Adéu, Moreneta» amb «és 
Puigmal Montserrat de esta terra», perquè, com ja es reconeixia en aquell moment, Núria era santuari 
segon essent el primer el de Montserrat. (Fig.10, text h). 

71  Op. cit., p.13 i 16, respectivament, i també 1ª Exposición, op. cit., p. 16-17.  
72  A les p. 21 i 22, respectivament, i també a 1ª Exposición, op. cit.,  p. 17.
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3. Els goigs de Maragall. Edicions posteriors a 1894

El poema «Goigs a la Verge de Núria» de Maragall es va incloure a Poesies (1895)73 –edició publicada 
a la primavera en vida de l'autor–, dins «Pirinenques»: no s'hi van mantenir els blocs establerts almenys 
al manuscrit conservat, mentre que sí que s'hi transcrigueren els punts suspensius.74 La indivisió numè-
rica de les estrofes sembla corroborar la precedència del text manuscrit.

 
A partir d'aquell moment, els primers vestigis que en tenim pertanyen al món musical: Joan Llongue-
ras75 compongué la música per al poema de Maragall el gener de 1912. Ell mateix ho diu en un escrit 
autògraf, que data a Montserrat el 14 de setembre de 1941, en homenatge al mestre Lluís Millet amb 
motiu del 50è aniversari de l'Orfeó Català, recollit en un àlbum amb més de 500 signatures de perso-
nalitats dels estaments culturals catalans, consultable al Centre de Documentació de l'Orfeó Català76 i 
digitalitzat a la Memòria Digital de Catalunya. Llongueras, al verso d'un primer text, «Al Mestre ungit», i 
amb el títol «Goigs de la Verge de Núria. Poesia de Joan Maragall», adjuntava un fragment de la música 
composta per ell mateix precedida de la nota «poc a poc i amb molt sentiment», que datava, com s'ha 
avançat, el gener de 1912, amb l'afegitó que la composició havia estat estrenada per l'Orfeó Català 
l'any 1914 al Palau de la Música Catalana, en un concert dedicat als socis protectors. Val a dir que, 
malgrat que l'any 1941 ja hi havia edicions del poema en el format dels goigs, Llongueras mantingué el 
més genèric «poesia». 

 
Poc més tard, foren interpretats dins el cicle V Sessions selectes d'art al Teatre Principal de Terrassa 
de l'Escola Choral com a V Sessió selecta d'art de l'Orfeó Català, sota la direcció aleshores del mestre 
Lluís Millet i els professors que portaven el cant i 250 cantaires, «senyoretes, homes i nois», el diumen-
ge 11 d'abril de 1915 a dos quarts de cinc de la tarda. A la primera part del programa s'interpretaren «El 
cant de la Senyera», «Cançó de Nadal», «Els tres tambors», «Cançó de bressol» –escrit, breçol–, «Els 
xiquets de Valls», «Goigs a la Verge de Núria» i «La mort de l'escolà». El programa incorporava la lletra 
dels dos maragalls –«El cant de la Senyera» i «Els goigs...»–, i «La mort de l'escolà» de Verdaguer. 
Com s'hi diu, aportaren la seva valuosa col·laboració a la sessió la professora de cant de l'Orfeó Ca-
talà, Emerenciana Wehrle, la solista Andreua Fornells i els professors Josep M. Comella, Joan Salvat i 

73	 	Barcelona,	Tipografia	L'Avenç,	1895,	p.	49-53.
74	 	Pel	que	fa	als	punts	suspensius	i	a	la	separació	estròfica,	vg.	I.	MORETA,	«Joan	Maragall	i	els	goigs»,	op. cit., p. 189 i 193. 
75  Joan Llongueras i Badia (Barcelona 1880-1953) fou compositor, educador musical i poeta. Se'n conserven nombroses 
obres	de	música	impresa	(partitures,	força	d'infantils),	enregistraments	sonors	i	diverses	monografies,	a	més	de	discursos	pro-
nunciats al llarg de la seva carrera professional. Va introduir a Catalunya el mètode de Jaques-Dalcroze i fundà l'Institut Català de 
Rítmica i Plàstica a Barcelona. Fundà i dirigí l'Escola Coral de Terrassa (1901-1918) i fou director de l'Escola Municipal de Música 
de	Terrassa	(1912-1918);	vg.	G.	BALLÚS	i	A.	EZQUERRO,	op. cit., p. 223-224. Afegiríem la seva vinculació a l'Obra del Cançoner 
Popular de Catalunya d'ençà del 1921 i la tasca desenvolupada com a missioner; vg. Materials. Obra del Cançoner Popular de 
Catalunya, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, vol. V, 1995. Remetem també a l'obra de Maria ARTAL i VIDAL, 
«Materiales para una bio-bibliografía del maestro Joan Llongueras Badia», Biblioteconomía, núm. 65-66, 1967, p. 142-178). Es 
relacionen amb Maragall, en diversos aspectes, els núm. 1, 16 –que ressenya la música dels goigs, atribuïda a l'any 1915–, 358 
i 665. Llongueras fou també l'autor d'altres goigs, algun amb lletra pròpia i d'altres en col·laboració amb altres autors. Recordem 
els de Sant Pancràs, els de Sant Galderic, els de la Mare de Déu de l'Abellera, els de Sant Francesc de Paula, els de Sant Cris-
tòfol... Reprodueixen la musicació dels goigs de Maragall els Goigs d'Obaga	a	http://www.rostoll.cat/obaga/Faristol/Goigs/ZYX/n.
htm [en	consulta	del	18	de	novembre	de	2017].	També	poden	trobar-se'n	interpretacions	en	determinats	recursos	discogràfics	
o en documents de música impresa. La Biblioteca de Catalunya conserva en els seus fons l'arxiu personal de Llongueras. (Vg. 
també les notes 87 i 89).
76	 	Topogràfic:	CAT	CEDOC	3.21	2534,	p.	47-48.
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Francesc Pujol.77 La lletra dels «Goigs» s'hi reproduí en cinc epígrafs: «Invocació» –de «Verge de la Vall 
de Núria» a «a Vós vénen les ciutats»–, «Peregrinatge» –de «Vers Vós avancen incertes» a «voltada 
de soledats»–, «Pregària» –d'«Aquí'ns teniu, Verge tosca», a «Deu-nos la fe de la nit!»–, «Joia en la 
natura»  –de «Que demà, quan surti el sol» a «la verdor que s'hi fa»– i, rere dues ratlles horitzontals de 
punts,	«Remembrança»	–d'«A	l'hivern,	quan	neva	i	plou»	al	final.

D'acord	amb	la	bibliografia	i	sense	que	hàgim	pogut	modificar	aquesta	dada,	els	«Goigs	a	la	Verge	de	
Núria» de Maragall es reproduïren,78 amb el format de full volander, a La Nuri,79 setmanari per a noies, 
il·lustrat, a la p. 4 del núm. 2 de l'any 1, datat el 3 de desembre de 1925. L'encapçala un gravat amb la 
imatge d'una Verge Maria, que no té res a veure amb la imatge tradicional de la marededeu trobada, tot 
i que hi introdueix la creu i als laterals inferiors la campana i l'olla, els tres símbols fermats al do de la fer-
tilitat	i	l'origen	dels	quals	cal	cercar	en	l'hagiografia	de	sant	Gil	Abat	o	en	la	llegenda	que	protagonitza.	Al	
peu de la imatge, s'hi llegeix el text Sta. Maria de Nuria (en versaletes) / Ora pro nobis, i, fora del gravat, 
com si hi pertanyessin i en caràcters manuscrits cursius, dues anotacions, en la primera de les quals es 
llegeix F. L. Schmitner fc. Vienne 1756. El títol respecta el del poema de Maragall. La nota que, entre 
parèntesis, aclareix que l'imprès pertany a la col·lecció de Joan B. Batlle,80 desvetlla el misteri de la pre-
sència en el document de Franz Leopold Schmitner (escrit sovint Schmittner), el gravador austríac del 
segle XVIII (Viena, 1703-1761). Sota el gravat, a tres columnes, sense orla ni corondells, es transcriu 
explícitament el text de Joan Maragall. Les estrofes se succeeixen unes a les altres sense introducció. 
Potser no seria agosarat dir, doncs, que Batlle fou el promotor d'imprimir els «Goigs» de Maragall en el 
format dels fulls volanders. A destacar que no hi incorporà l'element litúrgic. No ha d'estranyar tampoc 
que l'ornés amb un gravat de Schmitner. Ell mateix havia incorporat ja l'any 1896 una planxa d'aquest 
gravador en uns Goigs de Santa Bárbara, verge y mártir pera cantarse en la Iglesia Parroquial de Santa 
Maria del Mar de Barcelona	amb	text	d'Antoni	Maria	Fàbregas,	impresos	a	la	Tipografia	Catòlica	del	
carrer del Pi, 5.81 (Fig.11).

 
Val a dir també que l'any següent –1926– Joan B. Batlle publicava en full solt i amb el títol Goigs en 
llohança de Ntra. Sra. de Núria ara de nou dictats per un devot seu, amb la mateixa il·lustració, llegenda 
i nota sobre el gravador –Schmitner Vienne 1756–, però amb text propi, d'ell mateix, signat J.B., a dues 
columnes separades per un corondell fet amb cinc matrius decorades amb cadascuna de les lletres 
majúscules de la paraula «Maria», i a dues tintes. Dins l'estil més tradicional, inclou orles, vinyetes, el 

77	 	El	programa	és	consultable	a	la	Biblioteca	de	Catalunya:	M	5800/42.	Inclou	de	primer	les	obres	que	s'interpretaran	i	
els autors de la música, mentre que a continuació se'n reprodueix la lletra. Els «Goigs» s'anunciaven ja al programa anterior, de 
febrer	de	1915.	Tanmateix	no	tota	la	programació	era	coincident	(BC:	M	5800/43).	
78  1ª Exposición, op. cit., p. 3. 
79	 	Aquesta	revista	era	qualificada	de	«revista infantil que cercava un públic femení, que va reunir una col·laboració selec-
ta» per J. TORRENT i R. TASIS, op. cit., vol. 1, p. 683-684.
80	 	Es	coneix	Joan	B[aptista]	Batlle	(Barcelona,	1876-1939)	per	la	seva	activitat	com	a	llibreter	i	bibliòfil	i	per	la	seva	de-
dicació	específica	als	goigs.	Fundà	la	llibreria	i	editorial	«L'Arxiu», dirigí la publicació del Calendari catàla (1898-1905) i publicà 
entre d'altres obres –força catàlegs– Los goigs a Catalunya. Breus consideracions sobre son origen..., Barcelona, L'Arxiu, 1924 i 
Los goigs a Catalunya en lo segle XVIII...,	Barcelona,	Tipografia	Catòlica,	1925.		Xavier	GARCÍA	li	dedica	unes	notes	biogràfiques	
a Ricard Vives i Sabaté, una vida per als goigs, Vilanova i la Geltrú, Gran Penya, 1991, p. 112-117. 
81	 	Biblioteca	de	Catalunya:	Goigs	20/89.	Més	endavant,	es	publicà	una	edició,	promoguda	pel	Santuari	i	pels	Amics	dels	
Goigs i editada per Torrell de Reus el 1957, que il·lustrava amb aquest mateix gravat un Ave Maria	amb	xilografia	d'Antoni	Gela-
bert, lletra anònima i música de Mn. Josep Comes, prev., amb inclusió de notació musical; vg. 1ª Exposición, op. cit., p. 14.
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responsori i la llicència de l'Ordinari. Acaba amb la indicació: L'Arxiu.- Llibreria de J. Batlle. Via Diagonal 
442.	Barcelona,	i	amb	menció	de	la	tipografia:	Tip.	Catòlica,	Pi,	5.	Barcelona,	1926.	

 
Més endavant, el text de Maragall sortí publicat a La Publicitat,82 a la p. 15 del 21 de juliol de 1929, 
com	a	poema,	a	una	sola	columna	i	amb	indicació	del	nom	de	l'autor.	Probablement	justificava	la	seva	
inclusió el fet que bona part d'aquella edició es dedicava al ferrocarril transpirinenc de Ripoll a Ax-les-
Thermes83 que, juntament amb l'Hotel Therminus de Puigcerdà, s'inaugurava aquell dia, com es llegeix 
a la p. 10. La p. 11 es dedicava a Puigcerdà; la 12 a Bourg-Madame i Ax-les-Thermes; la 13 al ferrocarril 
mixt de Ribes a Núria, i la 14 a Ribes de Freser i Núria.84 Val a dir que Maragall hi surt esmentat en dues 
ocasions més en què s'exalça  «el seu cant».85

 
A continuació, ja amb el títol Goigs de la Mare de Déu de Núria se'n publicà una nova edició, reprenent 
ara	el	format	de	full	volander,	que	s'orna	amb	una	nova	imatge	mariana,	flanquejada	per	dos	florons,	
sota la qual es fa constar que la lletra és de Joan Maragall. El full, doblement orlat i amb corondells, 
copia el text a tres columnes Per primer cop s'hi afegeix el responsori i l'oració en llatí. Al peu s'espe-
cifica	que	l'imprès	és	el	núm.1	de	la	Col·lecció	«Goigs»	E.	Castelltort.	El	publicà	a	Terrassa	el	1946	la	
Tipografia	Martí	en	la	Festivitat	de	la	Mare	de	Déu	de	Núria.	(Fig.12).

 
Amb el mateix títol de Goigs de la Mare de Déu de Núria, els goigs de Maragall s'imprimiren orlats i a 
tres columnes el febrer del 1957 a Barcelona. La	xilografia	d'Antoni	Gelabert86 duia al peu la llegenda 
N. S. de Nuria en majúscules. S'hi reproduïa en pentagrama la primera estrofa del poema musicada per 
Joan Llongueras –Llongueres, a l'imprès– per gentilesa, s'hi deia, de l'Orfeó Català.87 Acabaven amb el 
respons i la llicència eclesiàstica. Se'n feren dues edicions: l'una patrocinada pel Santuari de Santa 

82  Vg. J. TORRENT i R. TASIS, op. cit., vol.  I , p. 133-136, i passim.
83  Citem els topònims textualment de l'original.
84  El tren de Granollers arribava a Ripoll i a Sant Joan de les Abadesses des de 1880..., poblacions que van quedar co-
municades directament amb Barcelona l'any 1883; vg. Josep CLARA, El transpirinenc català. Ripoll-Puigcerdà-La Tor de Querol, 
Barcelona,	Rafael	Dalmau,	Editor,	2004,	p.	9.	El	transpirinenc	arribaria	a	Ribes	de	Freser	el	1919,	però	fins	al	1931	no	se	n'inau-
guraria el tram que l'enllaçava amb Núria, una línia mixta, elèctrica, que substituí el 1929 la idea original del cremallera a vapor 
(p. 11). 
85  «La realització d'aquest ferrocarril... facilitarà moltes més comoditats als catalans que tenien desig de visitar la Verge 
que tan dignament i emocionantment cantà el Mestre Maragall» (p. 13). «Gosaríem dir que de la vall de Núria vénen cap a Ribes 
la veu de les soledats de la Verge que tan excel·lentment cantà el nostre gran Maragall» (p. 14).
86  1ª Exposición, op. cit., p. 4. Antoni Gelabert i Casas (Barcelona, 1911-1980) fou un artista gravador, mestre i pedagog. 
Se	n'han	publicat	diverses	semblances.	Remetem,	per	tant,	a	la	bibliografia:	«Perfil	biogràfic»	a	Ex-libris, núm. 5, 1991, p. 15; 
Joan ROIG, Antoni Gelabert, il·lustrador de goigs,	Tarragona,	Impremta	Virgili,	1995;	el	número	monogràfic	de	la	revista	Ex-Libris, 
núm. 44, 2010; Núria CANYELLES VILAR «La relació d'Antoni Gelabert i Casas amb Torredembarra», Recull de treballs, Centre 
d'Estudis	Sinibald	de	Mas,	núm.14,	2013,	p.	135-144,	i,	més	recent,	el	treball	de	fi	de	grau	d'educació	social	del	curs	2013-2014	
de la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona d'Elena GELABERT, Les petjades. Antoni Gelabert i Casas: l'avi, l'ar-
tista i l'educador (1911-1980) [recurs	electrònic],	consultable	a	http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/112767/1/TFG_Ele-
na_Gelabert.pdf.	Vg.	també	el	vol.	2,	p.	137-138,	del	Diccionario "Ráfols" de artistas contemporáneos de Cataluña y Baleares. 
Barcelona, Diccionario "Ráfols", 1985-1989. 4 vol.
87  Recordem que algunes de les musicacions poden escoltar-se també a través dels Goigs d'Obaga, ja esmentats, a 
l'adreça	http://www.rostoll.cat/obaga/Faristol/Goigs/ZYX/n.htm	[en	consulta	del	18	de	novembre	de	2017.	(Vg.	també	les	notes	75	
i 89).
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Maria	de	Núria,	que	publicà	Torrell	de	Reus	en	una	tirada	de	100	exemplars	en	paper	de	fil	i	50	d'aco-
lorits a mà; i una altra, en paper corrent, dels Amics dels Goigs.88 (Fig.13).

 
I	arribem	així	a	una	sèrie	d'impressions,	tipogràficament	acurades,	concebudes	com	a	homenatge	a	
Maragall, sigui en commemoració de la seva naixença o del seu traspàs –eix del celebrat Any Maragall– 
o com a publicació pròpia del mateix santuari. 

 
D'aquestes, la primera reprèn el títol amb el qual es conegué el poema de Maragall, Goigs a la Verge 
de Núria, amb un subtítol prou eloqüent: «Edició estampada en recordança d'acomplir-se enguany, 
un segle de la naixença del gran poeta Joan Maragall». Al peu, sota un fris, hi apareixen les autories: 
«Text de Joan Maragall (al Cel sia)», «Música de Mn. Josep Maideu i Auguet, Prev.»89	i	«Xilografies	de	
R. Vives i Sabaté», més la llicència eclesiàstica i l'any.90 En un full imprès orlat, el text es transcriu a 
tres columnes que enllacen amb dues ratlles de pentagrama amb la partitura –la primera estrofa– de 
Maideu	més	el	responsori	i	l'oració	en	llatí.	Sota	la	imatge	xilogràfica	es	llegeix	un	Ora Pro Nobis en 
majúscules.	Al	verso	s'informa	de	la	justificació	de	l'edició,	exemplars	en	pergamí,	en	cartolina	de	fil	
blanca	Guarro	i	en	paper	Castell	Guarro	–tots	ells	pintats,	signats	i	numerats–,	en	paper	L.P.C.	Offset	 
–signats i numerats–, i en paper setinat. També hi consta que Vives i Sabaté va estampar els goigs a 
mà, mitjançant una premsa «Stanhope»91 centenària al seu obrador de Vilanova i la Geltrú. S'hi incor-
pora el dipòsit legal de l'any 1960. (Fig.14).

 
Amb data de l'any següent, en una primera edició d'inicis de juny del 1961 exclusiva de Llibreria Quera, 
se'n publicà una nova edició commemorativa, l'edició del centenari de Maragall –1860-1911. El títol 
recorda el d'algunes edicions històriques, per bé que amb un canvi preposicional: Goigs a la Mare de 
Déu de Núria. En una cartolina bifoli beix i gravats i caràcters en verd i negre, l'editor Torrell de Reus 

88  A més dels Goigs i cants de Santa Maria de Núria, ja esmentats, l'obra de Torrell de Reus queda recollida a l'edició dels 
Amics dels Goigs de 1967 del Catàleg bibliogràfic dels goigs editats per Torrell de Reus (1954-1966) -Barcelona, Impr. Altés, S.L., 
en què se'n descriuen 570 edicions. Els de Núria abasten diversos títols, alguns amb lletra i música popular o clàssica, i d'altres 
amb diversitat d'autors de lletres i compositors, o sense indicacions. Els de Maragall hi són descrits a les p. 8, dins l'any 1957, i 
p. 22, dins l'any 1961 i amb el núm. 198. Per a més informació, vegeu l'article «Torrell de Reus i els goigs» de Carles BABOT i 
BOIXEDA dins Torrell de Reus. Salvador Torrell i Eulàlia, Santes Creus, Fundació d'Història i Art Roger de Belfort, 1979, p. 77-90.
89  Josep Maideu i Auguet (Ripoll, 1893-Vilafranca del Penedès, 1971), prevere, compositor, organista, musicòleg  i mem-
bre d'una família de músics, tingué com a mestres Lluís Romeu i Josep Colomer. Rere un temps com a professor de cant gregorià 
a Almeria, assolí la plaça d'organista i mestre de capella de la basílica de Santa Maria de Vilafranca. A més del cant gregorìà, 
cultivà	la	música	religiosa	popular.	Compongué	gran	quantitat	de	goigs.	Esteve	BUSQUETS	I	MOLAS	li	dedicà	una	monografia:	
Mossèn Josep Maideu i Auguet: mestre compositor, musicòleg i organista. Biografia i relació de goigs, [Barcelona, Amics dels 
Goigs], D.L. 1988. Pel que fa a l'activitat com a compositor, compta el volum amb un «Catàleg d'edicions de goigs musicats per 
Mn. Maideu» amb  una miscel·lània –p. 45-70– i XXXIX reproduccions de goigs. Es relacionà amb l'Obra del Cançoner Popular 
de Catalunya mitjançant materials cançonístics, ballets, danses i comparses recollits per ell; vg. Materials... op. cit., vol. V, 1995. 
Per a la música dels goigs de Maragall, vg. els Goigs d'Obaga, recurs ja esmentat  [en consulta del 18 de novembre de 2017]; vg. 
també les notes 75 i 87.
90  Ricard	Vives	i	Sabaté	(Reus,	Baix	Camp,	1907	-	Vilanova	i	la	Geltrú,	Garraf,	1995)	gaudeix	d'una	àmplia	bibliografia. 
Xavier GARCÍA, Ricard Vives i Sabaté, una vida per als goigs,	Vilanova	i	la	Geltrú,	Editorial	Gran	Penya,	1991,	a	més	de	la	biografia,	
documenta en el núm. 1 dels «Annexos» el catàleg dels 1.256 goigs per ordre cronològic de realització; en el núm. 2, la localització; 
en el 3, els marians, i en el 4 els de sants i santes. Acaba amb temes especials i idiomes. Amb el 199 i 545 es ressenyen els de Núria, 
datats	respectivament	el	1960	i	el	1969,	i	amb	el	541	els	de	Gombrèn	(Montgrony),	datats	el	1969;	G.	BALLÚS	i	A.	EZQUERRO,	op. 
cit.,	p.	211,	n'amplien	la	bibliografia.
91  Aquesta premsa, introduïda per Charles, tercer comte de Stanhope, va ser la primera premsa totalment construïda en 
acer, en substitució de la de fusta. Incrementava el nombre d'impressions per hora. 
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amb el núm. 198, i amb l'execució de la Impremta Altés, S.L., donà a llum un document que consistia en 
una portada en la part superior de la qual i d'esquerra a dreta se succeïen l'olla i la creu, la imatge de la 
Mare de Déu de Núria i la campana, amb alternança de verd i negre, el títol, el nom del poeta i l'edició.  
Al verso de la portada, també il·lustrat, hi ha la versió musical dels goigs, signada per Alfons Quiñones,92 
que mostra pautes d'execució al marge i assenyala al peu que la peça va ser creada com a ofrena en 
agraïment a la Verge de Núria per la seva protecció en una tempesta violenta del setembre de 1948. Al 
recto del segon bifoli es traslladen els goigs en la forma habitual, orlats, a dues columnes separades per 
doble gravat reproduït amb mitjans fotomecànics, i l'aparat oracional en llatí, amb indicació del nom de 
l'autor	del	text	–Joan	Maragall–,	de	la	música	–Alfons	Quiñones–	i	de	les	xilografies	–Antoni	Gelabert–,	
amb llicència eclesiàstica i anotacions de caire editorial. Al verso del segon full, s'hi exposa la gènesi de 
la	devoció,	també	il·lustrada,	i	la	justificació	de	l'edició,	feta	a	Barcelona	en	950	exemplars	venals	sense	
numerar, 50 de numerats i il·luminats a mà i signats, i 50 amb el designi de col·laboradors destinats als 
autors i editor. (Fig.15).

 
Resulta interessant de constatar com, amb un disseny força similar, el 1966, amb motiu de la coronació 
canònica de la Mare de Déu de Núria, patrona del Bisbat d'Urgell, la Comissió pro Coronació amb la 
cooperació dels Amics dels Goigs publicà uns Goigs de la Mare de Déu de Núria, que imprimí a Bar-
celona la Impremta Altés, S.L. per a Torrell de Reus, com a edició commemorativa d'aquell fet, amb la 
lletra	i	música	populars	–«Ja	que	en	tan	freda	muntanya»–,	amb	xilografies	d'Antoni	Gelabert,	amb	el	
responsori i l'oració en català, amb llicència i un tiratge de 3.000 exemplars de diferents tirades, alguns 
d'acolorits a mà per M. Benavent. S'acompanyava, al verso del primer foli, de l'«Himne de la Corona-
ció», amb lletra i música de Camil Geis, pvre.

 
Prosseguint amb Maragall, quatre anys més tard de l'edició del centenari se'n publicà una del Santuari 
de Santa Maria de Núria, a dues tintes, publicada per Figuerola a Sabadell –lloc de bons il·lustradors 
gogistes–, amb llicència eclesiàstica i amb dipòsit legal de 1965. El títol, Goigs de la Mare de Déu de 
Núria,	destaca	en	un	full	orlat,	amb	florons	que	flanquegen	un	gravat	de	la	imatge	sense	indicació	del	
nom de l'artífex, sota del qual es llegeix en majúscules: N. S. de Nuria. A continuació s'insereixen el text 
a tres columnes amb inclusió del nom de l'autor textual, del musical –Joan Llongueres [sic]–, tots dos 
amb data de naixement i mort i la creu mortuòria, i els primers compassos de la partitura de la primera 
estrofa tot subratllant que la inclusió respon a la gentilesa de l'Orfeó Català. Acaba amb els versets i la 
resposta del cor en llatí, i notes de caire editorial.93 (Fig.16).

 
Algun més se n'ha publicat des d'aleshores. Entre ells, remarcaríem potser l'editat per Torrell de Reus 
(1041) dins la col·lecció facsímils L.B.P. –inicials que remeten a Lluís Bonet Punsoda (1909-1984), 
col·leccionista de goigs tarragonins i impulsor dels gogistes–, amb el núm. 20, sense datar, que re-

92  Alfons	Quiñones	i	Sopena,	de	qui	sabem	que	figura	amb	un	parell	de	documents	epistolars	en	l'arxiu	Cristòfor	Taltabull	
(1904-1988), és també l’autor de la música d’altres goigs, entre ells, els Goigs que els veïns del carrer de Petritxol canten a la 
seva patrona..., els  Goigs en llaor de la Mare de Déu de la Mercè, els Goigs a llaor de Nostra Senyora del Remei, venerada a la 
seva capella de Bolvir, els Goigs del sant Crist gloriós, venerat a la parròquia de Llívia, o els Goigs a llaor de Nostra Senyora de 
Gràcia, venerada a la seva capella de Puigcerdà, amb música i lletra seves.
93	 	L'exemplar	que	hem	tingut	a	les	mans	pertany	a	un	tiratge	en	paper	de	fil.	Sèrie	Núria	nº	5	-	Nadal	del	1965.	Tiratge	de	
paper	fil.	Edició	del	Santuari	de	Santa	Maria	de	Núria.
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prèn el títol original que li donà Maragall –Goigs a la Verge de Núria–, que s'orna amb una modesta 
orla	tipogràfica,	el	text	a	tres	columnes	esglaonades	per	encabir-hi	una	il·lustració	signada	de	Joan	G.	
Junceda (1881-1948), subtitulada «Núria» en majúscules, l'originalitat de la qual rau en el fet que la 
imatge	mariana	amb	la	campana	i	l'olla,	prou	descrita	gràficament	fins	al	punt	d'incorporar-hi	el	pal	i	els	
esquís tot al·ludint als esports de neu –cal pensar que Junceda fou també excursionista–, s'alça sobre 
la vall i les muntanyes nevades, i es tanca a la part superior amb un pentagrama semicircular, que, per 
sorpresa, reprèn amb caràcters manuscrits els versos tradicionals: «La Mare de Déu de Núria 'nem-la 
tots a visitar». Al peu del full, s'hi diu el nom i anys de vida de Maragall i Junceda, sense intervenció de 
cap litúrgia. No hem trobat l'original sobre el qual es va dur a terme el facsímil, si existeix. Desconeixem 
també on es conserva el dibuix original.94 Sabem que el dibuix de Junceda, després d'haver-hi esborrat 
la retronxa, es va publicar a la p.10 del núm 8 (1946) de Vida. Revista de la família igualadina tot il-
lustrant l'escrit de  Miranda Salgado «A Jesús Eucaristía por María». Podria ser anterior: des del 1916 
ja es pujava a Núria per fer-hi esport des de Queralbs i des del 1931 hi havia el cremallera (per bé que 
no	hi	hauria	fins	al	1947	els	remuntadors)...	Còpia	del	document	facsimilat	s'aprofità	com	a	estampa	
devocional en algun esdeveniment religiós de caire familiar,95	exemplificat	en	un	de	datat	el	1979.	Val	a	
dir	que	Junceda	havia	dibuixat	l'any	1923	les	vinyetes	d'una	auca	a	Montserrat	–com	ell	mateix	definia,	
«l'excursió rodona que feren a Montserrat uns senyors de Barcelona»–96 de caràcter bonhomiós i mar-
cat to social no exclòs d'una dosi de religiositat popular revestida de llegenda (la cova, fra Joan Garí...). 
També com a curiositat es podria posar en relleu  que, entre les cançons musicades recollides a Núria 
en la Missió de recerca de Palmira Jaquetti i Enric D'Aoust els mesos d'agost i setembre de 1930, n'hi 
hagués una –amb el núm.14 i títol «La Follia»– en la segona estrofa de la qual es llegia: «La Mare de 
Déu	de	Núria	/	'nem-la	tots	a	visitar	/	amb	tres	donzelletes	verges	/	i	amb	sis	ciris	a	cremar»,97 que manté 
el motiu gogístic de visita a la veneració. (Fig.17).

 
Amb motiu de l'Any Maragall 2010-2011, que commemorava tant el 150è aniversari del naixement de 
l'intel·lectual com els 100 anys de la seva mort, i subscrita per la Vall de Núria s'emeté una edició amb 
paper verjurat dels Goigs a la Mare de Déu de Núria, un full a dues tintes amb la imatge central de 
l'advocació situada sobre la segona columna d'un text de tres, i indicació que la lletra era de Joan Ma-
ragall	i	la	música	de	Joan	Llonguers	[sic,	per	Llongueras],	exemplificada	aquesta	amb	tres	ratlles	de	la	
notació musical corresponents a la primera estrofa del poema, que s'havia d'interpretar «poc a poc amb 
sentiment». Prescindia del nom de l'il·lustrador i de l'element eclesial. L'imprès, en un parell d'ocasions 
ajunta estrofes separades en edicions anteriors alhora que conté nombroses errades. (Fig.18). Prou si-
milar	és	una	edició	sense	errors	tipogràfics,	la	qual	cosa	fa	pensar	que	potser	la	primera	responia	a	una	
prova d'impremta –difosa, però. Per tal com s'ha considerat d'interès el raonament assenyalat, s'inclou 
en les il·lustracions l'edició amb el text normalitzat. Ni l'una ni l'altra són datades. No s'ha esbrinat si els 
promotors en publicaren altres edicions. (Fig. 19).

94  He d'agrair les informacions i suggeriments que m'han aportat els senyors Josep M. Cadena, Jaume Bosch i Oriol Viñas.  
95  J. MARAGALL i Joan G. JUNCEDA, Goigs a la Verge de Núria, Biblioteca Digital del Centre de Lectura de Reus: 
http://bd.centrelectura.cat/items/show/6579.	[En	consulta	de	27	d'octubre	de	2017].	
96  Oriol VERGÉS, L'auca de Junceda: abans-d'ahir a Montserrat, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 
2010, p. 11.
97 Materials... op. cit., vol. XIV, 2004, p. 52.
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El que sí que sabem és que, en el marc també de l'Any Maragall i entre les seves activitats –vegeu 
http://www.joanmaragall.cat/ca/any-joan-maragall–,	mereix	un	punt	d'atenció	l'exposició	que	amb	el	títol	
Els cims celestials. De Núria als Pirineus n'obria l'any a Núria presentada el 12 de juny de 2010 pel net 
del poeta, Pasqual Maragall, acompanyada de la lectura de poemes, entre ells «Els goigs de la Verge 
de Núria» en la veu d'un altre dels nets, Pere Maragall, i la col·locació d'una escultura del escultor i 
pintor ripollès Domènec Batalla amb inclusió, pel que ens afecta, del poema. Aquesta referència ve a 
tomb pel fet que l'Arxiu Maragall98 conserva juntament amb la carpeta de l'exposició còpia d'una edició 
dels goigs –Goigs a la Verge de Núria–, signada per la Vall de Núria i l'Any Maragall. Un paper molt fosc 
setinat, gairebé cartolina, és el suport d'una impressió que emmarca, dins una orla de color verdós amb 
alternança	de	caràcters	tipogràfics	i	trencada	per	la	part	inferior	per	uns	núvols	d’un	blanc	blavós,	el	
títol en verd i blanc, el text en blanc a tres columnes amb la indicació en l'angle superior dret del nom de 
l'autor de la lletra –Joan Maragall– i de la música –Joan Llongueres–, la imatge policromada i l'estrofa 
musicada habitual. Varia l'aplicació dels signes de puntuació i la reaparició dels punts suspensius abans 
de la darrera estrofa. El verso és en blanc. (Fig. 20).

 
Els Amics dels Goigs –en la tercera etapa, núm. 151– n'editaren uns altres datats el 2011 impresos 
per Castellargraf, S.L. a Castellar del Vallès, en una edició de 500 exemplars orlats i acolorits en paper 
Conqueror, amb motiu de la conferència «Joan Maragall i els Goigs» impartida el 18 de maig de 2011 a 
la institució per Jaume Aymar, dins el XIVè cicle de conferències. Duen el títol Goigs a la Mare de Déu 
de Núria.	S'il·lustren	amb	una	imatge	central	de	la	Verge	flanquejada	per	quatre	petits	gravats	al·lusius,	
dos a cada costat. Sota, s'hi llegeix la composició, a tres columnes. S'hi afegeixen el nom de l'autor del 
text i de la música –Joan Maragall i Joan Llongueres [sic], respectivament– i s'hi omet el de l'il·lustrador. 
Acaba amb els versets en llatí i el preguem en català. Es complementaren al verso amb les notes «La 
llegenda» i la reproducció habitual de la notació de la peça de Llongueras. (Fig.21).

 
L'evolució del text de Maragall des del primer manuscrit conegut del poema a edicions impreses en fulls 
volanders com a goigs ve a ser relativament paral·lela a la transmissió de goigs anteriors. Es parteix 
d'un text que pot coexistir manuscrit o imprès o a través de l'oralitat tot mantenint uns circuits de distri-
bució	determinats,	generalment	en	un	àmbit	geogràfic	prou	restringit,	que	arribarà	a	una	tipologia	de	lector	
–o d'oient d'una paraula llegida– i en concretarà una articulació intel·lectual que comprendrà  el procés de 
llegibilitat, la percepció i la interpretació. La mètrica, com a constitutiva del punt d’unió en la conciliació 
text	 i	música,	podrà	fins	 i	 tot	arribar	a	relacionar-se	més	amb	el	 ritme	accentual	o	 fònic	que	amb	el	
còmput sil·làbic. Aquest fet es podria relacionar, per exemple, amb les notes marginals amb què Alfons 
Quiñones	–fig.	15–	orientà	els	intèrprets	de	la	seva	composició	gogística	maragalliana.	

 
En	la	versió	impresa,	la	tipografia		desplegarà	prou	recursos	per	encarar	el	paper	transmissor,	sigui	amb	
l'ús	d'uns	determinats	tipus	tipogràfics	plasmats	en	mides	eloqüents,	amb	la	disposició	del	text,	amb	la	
presència	o	l’absència	d’elements	ornamentals,	i/o	amb	il·lustració	–una	il·lustració	deutora	de	gravats	

98	 	Topogràfic:	mrgll-Mus	82-Fol.
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o de sistemes fotomecànics de reproducció, etc.– i amb la qualitat del suport: tota una dialèctica dels es-
pais	al	servei	d'una	prefiguració	editorial.	Tot	plegat,	com	la	inclusió	del	responsori	i	oracions,	de	música	
o del peu d'impremta –i el lloc on apareixen en el document–, vindrà a ser punt de referència visible no 
exempt	d'una	significació	concreta.99 Un poema, sentit, llegit, es rep d'una determinada manera; si se li 
posa	música	i	es	canta,	no	sols	es	rep	diferentment,	sinó	que	fins	i	tot	s'acreixen	els	sentits	que	hi	interve-
nen; si els cants es revesteixen amb sentiments de religiositat, es depassa ja la interpretació textual per tal 
com es dilueix en emocions d'altre matís, sobretot si aquest cant és comunitari; i així es podria continuar...  

 
Tenim un poema, el de Maragall, redactat, publicat i llegit com a tal, que temps a venir prendrà a partir del 
títol un acostament als goigs publicats en fulls solts, i que s'ornarà, s'il·lustrarà, es musicarà i es difondrà tot 
respectant,	però,	el	seu	caràcter,	de	manera	que	fins	i	tot	la	impressió	assolirà	nivells	menys	tradicionals	
que la dels genuïns alhora que mostrarà voluntat de pervivència i expansió. Potser aquest fet es deu al 
prestigi	del	nom	de	l'autor	o	al	dels	altres	actors.	Si	ens	fixem	en	les	edicions,	veurem	que	bàsicament	giren	
al voltant del poeta en commemoració de dates clau i, diríem, del mateix text, baluard d'un món fet de mots. 
Per això, per bé que amb forma de goigs i música silent i exclosa la presència litúrgica, el text recobra 
el seu origen poemàtic, el lirisme introspectiu; la veu del poeta s'adreça al lector, sense intermediaris, 
sense concessions, de tu a tu.

Fins aquí unes dades que, a títol de panoràmica, d'entreclaror, haurien de poder servir d'apuntalament 
per a conjectures que, a la llum de noves recerques, arribessin, com a mínim, en un cert estadi conclu-
siu. Unes darreres observacions per acabar:

 
La primera: Al nostre entendre, popularitzat o no, cantat o no, amb intenció o no, entre els autors i entre 
els	lectors,	el	poema	de	Maragall	marcà	una	fita	des	de	la	seva	concepció.	Els	Goigs en lloança de 
les advocacions de la Verge Maria, que hi ha exposades en bells quadres de rajoles al camí dels De-
gotalls o del Magnificat, a la muntanya santa de Montserrat, impresos en una col·lecció que consta de 
vint-i-vuit	goigs,	sembla	que	ho	confirmin.	En	els	goigs	dedicats	a	la	Mare	de	Déu	de	Núria,	impresos	
a Vilanova i la Geltrú el 1969 per Ricard Vives i Sabaté, autor del text i del dibuix central, amb música 
del mestre compositor Mn. Jaume Maideu i Auguet, prev., i amb llicència eclesiàstica, s'hi llegeix com a 
invocació	a	la	primera	estrofa:	«Verge	que	a	la	vall	de	Núria	/	ja	no	esteu	en	soledat	/	i	que	ens	foneu	la	
foscúria	/	dels	pecats	en	la	blancúria	/	de	les	neus	que	us	han	voltat».

 
La segona: La devoció i la llegenda de la trobada de la marededeu de Núria, que durant anys i anys 
s'ha cantat i s'ha difós en fulls volanders, ha estat recollida també en altres mostres de literatura de 
canya	i	cordill,	exemplificables	en	l'Auca-guia de Núria, document visual en fotogravat que relata en 
48 rodolins, redactats per A.B. i T. –Antoni Bulbena i Tusell– i dibuixats per Queraltó –Pere Queraltó i 

99  Vg. Josep MARTÍ, «Los "goigs": expresión de religiosidad e identidad local», p. 221, al vol. 1 – Aproximación general 
a	la	literatura	de	cordel,	p.	191-226–		de	Luis	DÍAZ	VIANA	(coord.),	Palabras para el pueblo, Madrid, CSIC, Departamento de 
Antropología de España y América, 2000, 2 vol.
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Nou–, la travessia de Ribes a Camprodon.100 En el seu pas per Núria, s'hi desplega la llegenda religiosa 
alhora que s'assenyalen els llocs distintius de la vall –la Creu d'en Riba, la font i la cova de Sant Gil, la 
del	pastor	Amadeu,	el	refugi	d'Ulldeter...	Llegim	al	rodolí	22:		«no	molt	lluny	hi	ha	la	coveta	/	que	guardà	
la	Moreneta»,	i	al	31:	«podeu	visitar	a	Núria	/	de	la	Verge	la	boscúria».	Sembla	ser	que	aquesta	auca	
inspirà el mestre Agustí Borgunyó i Garriga la sardana «Encisera Vall de Ribes», composta a Nova York 
el 1950, gravada per la Cobla Sabadell i integrada a l'àlbum Nostàlgia. Dins d'aquest món auquístic 
podríem afegir l'Auca sense pretensions de Núria i els seus contorns, on s'hi troba entronitzada la Verge 
tan estimada, amb text i il·lustracions de Joaquim Muntañola en edició de 1961 de Josep Figuerola de 
Sabadell. 

 
La tercera i darrera: Els goigs, com altres mostres literàries denominades –bé o no tan bé– populars, 
sumen al seu valor antropològic i cultural intrínsecs el fet de ser una baula en la consolidació i trans-
missió de la llengua i d'una identitat cultural, en la difusió, per tant, d'un patrimoni que s'integra en la 
universalitat. 

Rebut l'1 d'octubre de 2018
Acceptat el 3 de desembre de 2018

 

100  Barcelona, E.L.R. –Editorial Librería Religiosa–, [s.a.]. Per a la datació s'hauria potser de considerar que s'hi esmenta 
el cremallera i que Bulbena i Tusell va morir el 1946. Tanmateix, la col·lecció Gelonch-Viladegut el documenta vers el 1950.
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Verge de la vall de Núria, 
voltada de soledats,    
que immòbil en la foscúria 
i en vostres vestits daurats, 
oïu l’eterna cantúria 
del vent i les tempestats; 
Verge de la vall de Núria 
a Vós vénen les ciutats. 
 
Vers Vós avancen incertes
per les altes quietuds 
i els camins desconeguts 
de les grans serres desertes. 
 
Troben rius que naixent van 
en els regnes dels pastors, 
i ramats esquellejant 
lentament pasturadors. 
 
Van pels cims celestials 
sobre les muntanyes nues... 
Les congestes brillen crues 
amb blancures immortals. 
 
Van per augustes carenes 
on, del buit amb els afanys, 
troben, abocant-s’hi a penes, 
al fons de les valls serenes 
les mirades blavoses dels estanys. 
 
I del vent sota la fúria, 
menyspreuador dels sentits, 
amb els sentits desmaiats, 
se’n baixen a la foscúria 
de la vostra vall de Núria 
voltada de soledats. 
 
Aquí ens teniu, verge tosca, 
vagament cercant redós 
en el clos misteriós 
de vostra capella fosca.

Cau la nit per tot arreu... 
Nostre cor torna’s salteri 
pressentint el sant misteri

         tremolós de vostra veu. 

 
¿Per	què	ens	mireu,	verge	santa, 
amb	aquests	ulls	tan	oberts? 
¡Doneu-nos l’esgarrifança 
dels vells miracles complerts! 
 
¡Castigueu nostre sentit 
amb tant d’oblidades febres! 
¡Deu ànima a les tenebres! 
¡Deu-nos la fe de la Nit!...   
 
Que demà, quan surti el sol, 
tornarem a prendre el vol  
per les serres encantades, 
i els camins de les cascades 
seguirem de sol a sol... 
 
Les cascades que s’estan 
allà lluny canta que canta, 
tot trenant i destrenant 
llur blancura ressonanta 
sobre el negre mur gegant. 
 
Copsats per negres alçàries, 
eixordats de la remor, 
anirem avall com l’aigua 
per les goles solitàries 
plenes d’abims i frescor. 
 
Quan a l’última portella 
tot el cel s’eixamplarà, 
amb alegria novella 
veurem la plana més bella 
i la verdor que s’hi fa. 
.....................................

A l’hivern, quan neva i plou 
i la ciutat se remou 
brillant d’insomnis i fúria, 
nostres ulls enlluernats 
veuran, allà en la foscúria, 
la immòbil Verge de Núria 
voltada de soledats.

Joan Maragall, Poesia completa, Barcelona, Edicions 62, 2013, p. 44-47

2.
 GOIGS A LA VERGE DE NÚRIA



3.
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[s.i.t.].  
BC:	8-I-6/31



137Vària

5.

Puigcerdà, Josep Diumenge, 1892

Haidé, núm. 7, 2018,  p. 105-170



6.

138

Joana Escobedo. Joan Maragall i els goigs de Núria

Puigcerdà, J. Diumenge, 1883
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Puigcerdà, Josep Diumenge, 1892
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[Puigcerdà], J. Diumenge, [s.a.]
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Terrassa,	Tipografia	Martí,	1946.	[Col·lecció	"Goigs"	E.	Castelltort;	1]
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Vilanova i la Geltrú, Ricard Vives i Sabaté, D.L. 1960
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Barcelona, Altés, 1961
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Sabadell, Figuerola, D.L. 1965
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En una freda muntanya

se n'és volguda pujar.

La Mare de Déu de Núria

anem-la tots a visitar.

En una freda muntanya

en lo Bisbat d'Urgell

està sempre aparellada

per a donar-nos remei

i	dar	fills	a	les	casades

que no poden infantar.

La Mare de Déu de Núria

anem-la tots a visitar.

Cosa fonch miraculosa

feta per voler de Déu

que una creu, olla i campana

trobaren al costat seu,

tot dintre d'aquella cova

dins la qual varen trobar

la Mare de Déu de Núria,

anem-la tots a visitar.

Oh, vós, gloriós sant Gil,

que fóreu fabricador

d'aquesta polida imatge,

princesa de tot lo món,

fabricau en lo cor nostre

que la pugam tots lloar.

La Mare de Déu de Núria,

anem-la tots a visitar.

Ja muntanyes molt ditxoses

sou per cert, i, en veritat,

de tenir en vostra sombra

riquesa que no té par:

una capella tan noble

i molt digna de lloar.

 

La Mare de Déu de Núria,

anem-la tots a visitar.

Sou Mare de Déu de Núria 

advocada i gran patrona

de Rosselló i de Cerdanya,

Seu d'Urgell i d'Ausona.

En aquest món i en l'altre

teniu-nos de vostra mà.

La Mare de Déu de Núria,

anem-la tots a visitar.

Oh, gloriosa santa Anna,

quant  fonch vostra alegria

en aquella nit tan santa

que paríreu a Maria.

Suplicam vos molt, Senyora,

que per nos vullau pregar.

La Mare de Déu de Núria,

anem-la tots a visitar.

Oh, pastors de la muntanya

mirau-vos en ben obrar

i de vostra patrona

vullau-nos-ne recordar.

Ella us serà advocada,

mal no us deixarà passar.

La Mare de Déu de Núria,

anem-la tots a visitar.

 

TORNADA

 

Puix de tots sou advocada,

guardau-nos de mal passar.

Oh, Mare de Déu de Núria

per a tots vullau pregar.
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Reina i Verge singular,

que alegrau del cel la cúria,

de Déu Mare i sol de Núria

remei nos vullau donar.

Sent vingut un molt sant home

(deia's Gil) de parts estranyes

a aquestes grans muntanyes

que de Núria tenen nom

en la sèptima centúria, 

alguns	anys	hi	va	habitar.	&c.

Vostra imatge tan gentil

amb la del qui ens ha dat vida

té's per cert fonch esculpida

per dit gloriós sant Gil,

a la qual del temps la injúria

no	la	pot	jamés	gastar.	&c.

Lo mateix forjà la creu,

i també l'olla i campana

amb primor i art tan galana

com a l'ull ben clar se veu;

tot lo qual, fugint la fúria

dels	infels,	ho	va	amagar.	[&c.]

Molt aprés fou Déu servit

que assí fósseu venerada

i dichosament trobada

per un sant Amadeu dit,

i que en esta freda altúria 

se	us	alçàs	temple	i	altar.	[&c.]

No pot llengua referir

les mercès que, Vós, Senyora,

sempre feu al qui us implora

amb fervor i us sap servir

socorrent-lo en la penúria

i	treballs	que	pot	passar.	&c.

Los casats que successió

amb grans veres apeteixen

per Vós tenen si el mereixen

fruit de benedicció;

sols no els prive la luxúria

que	no	el	pugan	alcançar.	&c.

Dels perills i forts dolors

que pateixen les prenyades

deslliurau moltes vegades

oint llurs sospirs i plors,

i a ningú per vostra injúria

deixau	mai	d'aconsolar.	&c.

Quan boneix la tempestat

(oh grandiosa meravella)

a l'entorn d'esta capella

lo bestiar n'és defensat,

i, per més que el mal temps dúria,

molt	segur	hi	sol	estar.	&c.

TORNADA

No ens cansem de reclamar

que guardeu de mal e injúria

els qui en esta vall de Núria

vos venim a visitar.
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Ja que en tan freda muntanya

per nosaltres vol estar,

la Mare de Déu de Núria,

anem-la tots a visitar.

Una muntanya escarpada

mig any coberta de neu

volgué prendre per morada

la Mare del Fill de Déu.

Des d'allí favors envia

a qui els hi sap demanar.

La Mare de Déu de Núria, etc. 

Desitjós de dar-li glòria,

lo devotíssim sant Gil

una imatge per memòria

fabricà hermosa i gentil,

perquè los devots en ella

la vinguessin a invocar.

La Mare de Déu de Núria, etc. 

Per salvar-la de la fúria

del cruel perseguidor,

en una cova de Núria 

ocultà tan gran tresor:

és que Déu aquí volia

son poder manifestar.

La Mare de Déu de Núria, etc. 

Efecte fou de sa gràcia

i prenda de nostre bé

que Amadeu des de Dalmàcia

a esta muntanya vingué:

perquè del Cel los designis

havia d'executar.

La Mare de Déu de Núria, etc.

Prompte a la divina estrella

que en Núria havia d'exir

una senzilla capella

s'afanyen a construir,

mentre del cel nous prodigis

lo seu zel fan avisar.

La Mare de Déu de Núria, etc. 

Un	toro	amb	forta	porfia

a dos pastors adverteix

que la imatge de Maria

en aquell lloc s'escondeix.

Oh! quant agraïts quedaren

a favor tan singular.

La Mare de Déu de Núria, etc. 

A tan agradable nova

acuden els sacerdots

i penetren en la cova

amb gran concurs de devots:

extrauen la santa Imatge

traslladant-la a son altar.

La Mare de Déu de Núria, etc. 

Agrada tant a Maria

aquell lloc que s'escollí

que quan Queralbs la volia

immòbil se resistí:

aquest temple és testimoni

d'un succés tan singular.

La Mare de Déu de Núria, etc. 

Cosa fou miraculosa

feta per voler de Déu

que una creu, olla i campana

trobaren al costat seu:

relíquies molt venerades

per sa virtut de curar.

La Mare de Déu de Núria, etc. 

Lo Rosselló i la Cerdanya

comtats	d'Urgell	i	Conflent,

pobles de França i Espanya

c) Goigs de Nostra Senyora de Núria
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des de llevant a ponent,

oh, Mare, vostra clemència

s'esforcen a publicar.

La Mare de Déu de Núria, etc. 

Prop d'una font cristal·lina

Vós oïu nostres clamors

perquè sou la Font divina

que raja aigües de favors:

de Vós ningú buit se'n torna

si és humil en demanar.

La Mare de Déu de Núria, etc. 

A vostres plantes postrada,

si vos ho prega amb devoció,

troba sempre la casada

fruit de benedicció:

i  vostre nom agraïda

no cessa de proclamar.

La Mare de Déu de Núria, etc. 

Als pastors de la muntanya

que us invoquen de tot cor

los defensau de la sanya

del dimoni, llop traïdor:

i com també sou pastora

sos ramats sabeu guardar.

La Mare de Déu de Núria, etc. 

TORNADA

Ja que per sa gran clemència

nostres vots vol escoltar,

la Mare de Déu de Núria,

anem-la tots a visitar. 
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d) Goigs de viatge en honor de Nostra Senyora de Núria, dedicats a la mateixa Reina Santíssima, o 
impressions religioses del devot que visita lo santuari de Núria

ENTRADA

Plens	de	viva	confiança,

caminem amb gran valor.

Oh, Mare de Déu de Núria,

a Vós donam nostre amor.

1

Que gosós peregrinatge

és de Núria anomenat!

No deixem, pués, un viatge

que ens mostra un lloc fortunat

aquella que és del Cel la Reina,

Mare del viatjador.

Oh, Mare de Déu de Núria,

a Vós donam nostre amor.

2

Ja pujant per estes serres

que torra un sol tan ardent,

sofrirem en estes terres

gran suor i cansament.

Pués, sent oferts a Maria,

nos seran de gran valor.

Oh, Mare de Déu, etc.

 

3

Succeeix unes vegades

en aqueix penós camí,

venen  trons i pedregades

als passos del peregrí.

També pluges algun dia

que los causen gran temor. 

Oh, Mare de Déu, etc.

4

Oh, camí de penitència,

pués amb la fe molt gustós

nos ve gràcia i clemència

prop de Déu tot poderós

per sa Mare piadosa

reclamant-la de bon cor.

Oh, Mare de Déu, etc.

5

Admirem tots la verdura

d'estos llocs tan venturats,

de	les	flors	l'hermosura,

sos mil colors variats.

Respirem amb alegria

de virtuts lo bon olor.

Oh, Mare de Déu, etc.

6

Quan dels mals aires la fúria

en perill nos ve [a] posar,

guardau-nos, Verge de Núria,

puix venim vos visitar.

Si els  camins ne causen ànsia,

dolç és lo del vostre cor.

Oh, Mare de Déu, etc.

7

En esta capella amada,

quan davant Vós som postrats,

oïu-nos, Verge sagrada,

no ens deixeu desemparats.

Guiau-nos sempre en la vida

i en l'hora de la mort. 

Oh, Mare de Déu, etc.

8

Vós sou tota pura i bella

per prodigi singular;

guiau-nos, divina estrella,
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en aquest perillós mar.

Preservau-nos, oh Maria,

fins	trobar	lo	feliç	port.

Oh, Mare de Déu, etc.

9

Les dones que són casades

no tenint successió

visitant-vos penetrades

de viva devoció

obtenen	fills	per	clemència

de vostre cor protector.

Oh, Mare de Déu, etc.

TORNADA

De gràcies distribuïdora,

refugi del pecador, 

oh Mare de Déu de Núria,

tots vos donam nostre cor.
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e) Cobles a Nostra Senyora de Núria que poden cantar-se durant lo camí

Puig teniu lo vostre trono

en una muntanya tal,

als devots que a Núria venen

deslliurau-los de tot mal.

En lo cim d'una aspra altura

volguéreu ser venerada

perquè Vós sou l'elevada

sobre tota criatura.

Així la glòria us procura

lo	vostre	fill	celestial,	etc.

Animats	de	confiança

cap a Núria ens dirigim

per Vós, oh Verge, i sentim

que el llarg viatge no ens cansa.

En tant que el camí s'avança

sembla més pla i més igual, etc.

Sí, Mare nostra, ja és hora

vos vingam a visitar

per poder-vos presentar

lo nostre cor que us adora.

Purifiqueu-lo,	Senyora,	

fins	de	la	culpa	venial,	etc.

Per Vós, oh Verge agraciada,

trepitjam aquest desert

segurs de que mai se perd

qui a Vós sa fe té posada.

Puig Déu vos feu l'advocada

del miserable mortal, etc.

Ja som en la Creu d'en Riba,

ja es divisa la capella,

ja es veu la brillant estrella,

símbol de salut i vida,

exclamem amb fe rendida

i	amb	devoció	filial,	etc.

Dalt de la muntanya santa

està vostre fonament,

i el Senyor omnipotent

se complau en vostra planta,

mentre que a l'infern espanta

edifici	tan	cabal,	etc.

D'un núvol se va valer

per son poble lo Senyor,

que amb sa sombra i sa claror

li ensenyàs lo camí ver.

Ara Vós, Mare, heu de ser

nostra guia principal, etc.

Jesucrist dalt del Tabor

els apòstols feu pujar

volent-vos manifestar

de sa glòria el resplendor.

Qui a Núria va net de cor

no	rebrà	un	favor	igual?,	etc.

Ningun devot ha pujat

de sa culpa arrepentit

que,	havent	vingut	afligit,

no se'n tornàs consolat

havent experimentat 

vostre afecte maternal, etc.

Puig voleu ser venerada

en una muntanya tal,

als devots que a Núria venen

desllirau-los de tot mal.
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f) Goigs en alabances de Nostra Senyora de Núria

Puig de Núria possessora

sou, Senyora,

feu que tots pugam pujar

dalt del cel a descansar.

Crià Déu estes muntanyes

tan estranyes,

i en mig d'elles una plana,

per sa mare soberana,

qui amb entranyes

d'amor los cors durs ablana

essent de tots benefactora,

gran Senyora. 

Feu que tots pugam pujar, etc.

Pués de molt remotes terres

estes serres

cessen neus i torps dolents,

pluges i furiosos vents,

com a xerres,

corren amb ànsia les gents

a veure l'hermosa Aurora,

gran Senyora.

Feu que tots pugam pujar, etc.

Mai perill ni cap malesa

esta empresa

dels vostres devots atura,

antes bé los apressura

la certesa

que Vós los sereu segura

i	molt	fiel	ajudadora,

gran Senyora.

Feu que tots pugam pujar, etc. 

Descobrint lo temple sant,

-pasmo gran!-

los apar un paradís

al mirar aquest país.

I a l'instant

despedeixen per avís

los cors a sa defensora, 

gran Senyora.

Feu que tots pugam pujar, etc.

Entrant en esta capella

ja l'Estrella

que del Mar anomenada

ve de tresors carregada,

pura i bella;

lo cor de l'ànima amada

penetra, encén, corrobora,

gran Senyora.

Feu que tots pugam pujar, etc.

Aquí sos vots vos presenten

i s'alenten

vostra imatge amb devoció

contemplant, i amb atenció

quan s'ausenten

l'angelical oració

van cantant amb veu sonora.

gran Senyora.

Feu que tots pugam pujar, etc.

Ave sou Eva mudada,

preservada

del pecat original,

pués sou de Déu eternal

destinada 

per remei universal

contra la culpa traïdora,

gran Senyora.

Feu que tots pugam pujar, etc.

Vostra gran virtut, Maria,

ja premia

amb la major dignitat

aquell que tot ho ha criat

com volia

per ser de sa Majestat

Vós tan humil servidora,

gran Senyora. 

Feu que tots pugam pujar, etc.
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També amb goig vos anomena

gràcia plena

Gabriel arcàngel gloriós.

Sí, plena de gràcia Vós

sou i vena

rica de l'or més preciós,

mar immens pués no té vora,

gran Senyora.

Feu que tots pugam pujar, etc.

Per	deïficar-vos	més

un Déu és

qui amb divina omnipotència 

vos enriqueix de l'herència

que els demés

perden junt amb la innocència

fent-vos-ne dispensadora,

gran Senyora.

Feu que tots pugam pujar, etc.

Dona benaventurada

i exaltada,

beneita entre totes sou.

Vós de Jacob lo gran pou,

font sellada,

Verge i Mare en Vós s'enclou

sent de totes superiora,

gran Senyora.

Feu que tots pugam pujar, etc.

Beneït és lo fruit diví,

que sortí

de Vós, Verge pura i santa,

Jesús Déu, que amb gràcia tanta

i	amor	fi

-que hasta los àngels encanta-

son cos nos dona en tota hora,

gran Senyora.

Feu que tots pugam pujar, etc.

Venint pués a visitar-vos

i a pregar-vos.

devotament com se deu,

tan amable vos mostreu

que negar-vos

mai sabéreu ni sabreu

si justament vos implora,

gran Senyora.

Feu que tots pugam pujar, etc.

Obtenint de Vós la gràcia,

sens desgràcia,

se’n tornen molt animosos

per los camins escabrosos

de Dalmàcia

lo Amadeu seguint gosossos,

alabant sa protectora, 

gran Senyora.

Feu que tots pugam pujar, etc.

Oh santíssima Maria!

Mare pia

de nostre  Déu i Senyor,

pregau per tot pecador

nit i dia,

i en la mort, lance major,

siau nostra valedora,

gran Senyora.

Feu que tots pugam pujar, etc.

TORNADA

Arribada l'última hora,

gran Senyora.,

feu que tots pugam pujar

dalt del cel a descansar. 
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g) Cobles de romiatge en llaor de Nostra Senyora de Núria

Puix voleu ser nomenada

Senyora d'eix Pirineu,

des de Núria, Mare amada,

oïu sempre nostra veu.

Coloma blanca, niàreu

de l'alt Núria en un bell pla,

pla que amb vostres dons rosàreu

prop	de	Vós	bé	florirà;

feu	que	florida	gemada

de virtuts tregui el cor meu. 

Des de Núria, Mare amada, etc.

Correm tots a vostres braços

com a un enyorat país,

guiau nostres incerts passos

pel camí del paradís,

també vers vostra morada

al devot i humil romeu.

Des de Núria, Mare amada, etc.

Lo devot que us veu, Maria,

se sent desfallir d'amors,

son cor vessa d'alegria

com les muntanyes d'olors;

uniu amb forta llaçada

vostre cor amb lo cor meu.

Des de Núria, Mare amada, etc.

Moreneta sou, y hermosa,

com l'Esposa del Cantar,

per so el nostre cor reposa

nit  i dia en vostre altar.

Feu que hi tinga eterna estada,

que mai més vos digui adéu!

Des de Núria, Mare amada, etc.

Deixau-nos, àngels, les ales

per fer-li digne dosser;

deixa'ns l'aroma que exhales

rica	flor	del	taronger.

Qui pogués d'una volada

des d'ací volar a Déu!

Des de Núria, Mare amada, etc.

Deixau-nos per festejar-la,

merles, vostra llengua d'or;

oh, verges, per encensar-la

deixau-nos vostre pur cor;

mes de nostre amor voltada

aquí sempre us trobareu.

Des de Núria, Mare amada, etc.

Quan surt l'alba, vos corona

vostre front amb místic raig

i en vostra iglésia ressona

com d'arcàngels bell ensaig.

Que amorosa n'és l'albada

dels	fiels	en	vostra	seu!

Des de Núria, Mare amada, etc.

Portem-li, nois i donzelles,

d'eixos	monts	toies	de	flors,

mes portem-li també amb elles

per ofrena els nostres cors;

des d'aquí, Verge sagrada, 

del pecat los lliurareu.

Des de Núria, Mare amada, etc.

Lo romeu des que us ha vista

ja no troba res hermós,

la terra li sembla trista

quan més s'allunya de Vós;

sols en vostra ara sagrada

consol troba lo cor seu.

Des de Núria, Mare amada, etc.

Vós féreu d'eixa muntanya

vostre granític altar

on	Conflent,	Ribes,	Cerdanya

vos poguessen visitar;

bon punt sou allí invocada

de tot mal los deslliureu.

Des de Núria, Mare amada, etc.



169Vària

Beneïu lo pla i la serra,

conreu, viles i poblat,

puix esta que és vostra terra

sols a Vós sos ulls han alçat;

i	de	sos	fills	venerada	

en Núria sempre sereu.

Des de Núria, Mare amada, etc.

TORNADA

Quan per darrera vegada

en terra us alci el cor meu,

socorreu, oh, Mare amada,

el que fou vostre romeu. 
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h) Despedida a la Verge de Núria

Adéu, Moreneta,

de Núria Regina,

qui a Vós s'encamina

retroba el consol;

qui en terra us visita

vulgueu que quan mòria

se'n pugi a la glòria

com àngel, d'un vol.

Quan se'n torna el devot, Mare mia,

adéu-siau! sospirant trist vos diu:

Qui pogués prop de Vós nit i dia

amb los àngels d'amor fer-hi niu!

Quan a Núria lo devot prop ovira

que n'és dolç, que n'és grat son cantar!

Mes, que és trist quan se'n torna i se gira

eix sant lloc per darrer cop mirar!

Quan ne veu vostre temple i la plana,

no li apar lo cel blau tan hermós,

no	té	aroma	la	flor	bosquetana

ni	ja	el	zèfir	és	grat	i	amorós.

És Puigmal Montserrat d'esta terra,

és lo Núria el replà on para el cor;

aquí	es	bada,	com	flor	en	la	serra,

puig la Verge l'arruixa d'amor.

Quan retorne lo maig a enjoiar-vos,

Moreneta de l'alt Pirineu, 

lo devot tornarà a visitar-vos

en eix cim on teniu vostra seu.

Adéu,  Núria!, Tabor de ma glòria,

on hi deixo per sempre el cor meu;

sempre grata em serà ta memòria,

sempre al cor m'hi viurà el record teu.


