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GOIGS

A LLAOR DE

SANT ROMA, MÀRTIR
venerat a la seva capella de Sant Ron-là de Vila
Encamp, Andorra (Bisbat d'Urgell)

•

Roma, màrtir de valor,
en doctrina resplendent:
obtingueu-nos tot favor
de Jesús omnipotent.

Vostres galtes foradaren
i us deixaren travessat
per tal que ja no lloéssiu
a la santa Trinitat;
tot i això, mai no heu deixat
de parlar ben clarament:
obtingueu-nos...

D'Antioquia natural,
ciutat dels emperadors;
de llinatge principal,
en riquesa poderós.
Fóreu sempre virtuós
i de Déu molt gran servent:
obtingueu-nos...
Ascripiades, president,
quan de vós tingué notícia.
va manar que encontinent
fóssiu pres per la justícia.
per explotar la malícia
en Os' rigorosament:
obtingueu-nos...

Manà que amb garfis obrissin
el vostre cos preciós,
i que els ossos descobrissin.
augmentant vostres dolors.
Pere) cas no vau fer vós
de tan rigorós turment:
obtingueu-nos...

Veient la vostra constancia
en la fe de Jesucrist,
procurà amb gran vigilancia
que en martini fóssiu vist.
i restareu vós molt trist
sent tractat tan cruelment:
obtingueu-nos...

Malgrat tot, vós no deixareu
aquells vostres circumstants,
perquè sempre els exhortareu
a seguir sent cristians.
Per això els vostres germans
resistiren fermament:
obtingueu-nos...
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entrada/fina/

Cosa fou, i molt notada,
la d'aquell famós miracle:
un cop la llengua llevada,
parlareu com un oracle.
Meravella i espectacle
fou de tota aquella gent:
obtingueu-nos.
Els de Vila per patró
us tenen amb gran honor.
Tots els qui l'han reclamat
han tingut vostre conhort.
Sigueu nostre intercessor
prop Jesús eternament:
obtingueu-nos..
Triomfant amb gran honor
al cel gloriosament:
obtingueu-nos tot favor
de Jesús omnipotent.
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E: Po-ma, már-tir
de va--lor, en doc-tri-na resplen-dent: R obtingueu-nos tot fa--vor
F: Tri OM fant amb gran ho nor al cel glo ri o sa ment:

de Je--sds omni po tent.

I

MON ....nimm.nn•nn
wwwww.mo mom= . 1..1n1/111111111•n•n11/1Yn0•
imissownn•n=mm •
rip1M....=m-r=sms....nnn•nnnn•n•
n •nn•••nn•n•n•11111•11M11n1"
n
IMIIIIIRWISTIMn•
NIMIA10,7r ZWIIMWnnn•IIIMAINNIIMMMIMiNIMINEW .M1111n.11•I ,MMIENIMIIn IIMII=11•711111
nn•=e111111111/41MINS116,I'

/ -•/n•••n•••••n /I/

r

r ms..nnnn=2,- J111111111MrnIller MI MIn110 • •

1. D'Antio-gui--a na-tu--ral, motet dels empe ra dors; de lli--natge princ --pal,

en ri-que-sa po-de--ros. FO-reu
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sempre vir-tu - Os i de Déu molt gran ser-vent: R obtingueu-nos tot fa--vor

V. El Senyor el revestí de festa.

de Je--sds omni po tent.

R. Li cenyí la corona de vencedor.

PREGUEM
Deu totpoderós i etern, que concedíreu al màrtir Roma de vèncer els turments de la seva
passió; doneu als qui celebrem el dia del seu troimf de ser invulnerables als atacs de l'enemic.
Per Crist Senyor nostre. - R. Amen.
Lletra: anònima popular (revisió: Jaume Planas) - Música: anònima popular (transcripció: Antoni Lopez Pena)
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RESUM D'HISTORIA
Encamp es un poble molt devot de sant Roma. Hi tenim dues capelles dedicades
a aquest sant: la de Vila i la de Les Bons.
Aquests son els goigs de Sant Roma de Vila, que s'han cantat des de temps immemorial en aquesta capella. Els habitants de Vila (un dels barris que formen el poble
d'Encamp) estan orguilosos d'aquesta antiga tradició. I hi ha avis que els canten tot
treballant la terra.
Aquesta capella dedicada a sant Roma —es troba a l'entrada de la Vila. en un
camp, sota la carretera— es molt difícil de situar cronològicament. És cert. pet-6, que
els seus orígens són de l'època del romànic. Resta hen poca cosa de l'església primitiva; possiblement. només la paret de la nau on hi ha la porta d'accés.
El Patrimoni Artístic Nacional s'ha encarregat de conservar la capella i [honorable Comú n'ha embellit tot l'entorn. Aix ò fa que sigui un lloc acollidor per pregar i
fer-hi festa.
El retaule és del 1783, i d'un estil ben «naïf». Al centre hi ha la pintura de
sant Roma, amb una espasa travessant-li la boca. Una altra pintura, a l'esquerra,
representa sant Pelegrí, i la de la dreta, sant Antoni de Padua. A la banda de dalt, hi
ha representats, de mida més petita, sant Francesc Xavier, la Mare de Deli dels Dolors
i sant Llop.
La peça de més valor d'aquesta capella es el frontal de l'altar, conservat actualment al Museu d'Art de Catalunya, a Barcelona. El que hi ha al seu Hoc es el de la
capella de sant Felip i sant Jaume dels Cortais, on hi ha pintades unes boniques granfior típica del nostre país andorrà.
Dins d'aquests murs plens d'histe•ria, tot recordant la fe dels nostres avantpassats, ens reunim els encampadans cada dilluns després de Pentecosta, per tal d'honorar sant Roma amb el cant d'aquests goigs.
JOSEP FONT
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GALLART

ex-rector d'Encamp
El dia de sant Roma és el 18 de novembre.
No obstant això, d'ença del dilluns després de Pentecosta de l'any 1978,
la Unió Pro-Turisme d'Encamp promou ia recuperació de la festa
amb una missa i amb el cant dels goigs.

EDICIO PATROCINADA PER L'HONORABLE COMO D'ENCAMP
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