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Què son els goigs?
Ells goigs són composicions poètiques amb música, de caràcter popular, que es
canten a la Mare de Déu, a Crist o als sants. Es canten col·lectivament en el marc
d'un acte religiós en parròquies, esglésies, capelles o ermites; com ara una missa
de festa major, un aplec, una processó... La seva finalitat consisteix a donar
gràcies pels béns rebuts, o bé com a pregària per demanar la salut física o
espiritual de la comunitat.
Els més antics que es conserven són del XVII. Són impresos senzills, en fulls
solts d’uns 30 x 20 cm i amb una composició tipogràfica mantinguda amb
poques variants fins avui: una orla —dibuixada o formada amb elements
tipogràfics— emmarca el títol, el text, la imatge de l'advocació i la
música. Pertanyen a un tipus de literatura piadosa, abundantment representada
a Catalunya. Són himnes populars, majoritàriament compostos per eclesiàstics,
que porten la imatge del sant evocat o algun emblema pietós.
Aquesta florida de fulls de goigs ha donat peu al seu col·leccionisme i al seu
estudi. Algunes biblioteques posseeixen àmplies col·leccions de goigs. En
destaquen la Biblioteca de Catalunya, la Biblioteca Pública Episcopal de
Barcelona, la de Montserrat i l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona.
A la vegada, han sorgit associacions de col·leccionistes que fomenten el
coneixement dels goigs i la seva popularització. Destaca l’entitat dels Amics dels
Goigs, fundada el 1922 per Mn. Francesc Baldelló, compositor que va posar
lletra i música a molts goigs de Catalunya. L’entitat va publicar un butlletí
trimestral i compta també amb una important col·lecció de goigs. A mes, hi ha
entitats de gogistes a Sabadell, Tarragona, Solsona, Vilanova i la Geltrú, Bagà i
altres poblacions.
El fenomen dels goigs dóna peu a estudis en disciplines diverses: la literatura i
música populars, l'antropologia cultural, la història de la impremta...

Els goigs de la parròquia
Al llarg de la seva història la parròquia de Sant Cristòfol de Premià de Mar ha
editat uns nou goigs. Sembla ser que dos s’han perdut. Hom creu que uns
primers goigs a Sant Cristòfol es van editar en la segona meitat del segle XIX,
poc després de la segregació de la parròquia de Sant Pere de Premià, però no en
tenim cap registre. Uns altres van ser impresos abans de la Guerra Civil. Tenien
lletra de Mn. Josep Paradeda, poeta prolífic, però també han desaparegut
juntament amb la destrucció que va patir l’arxiu parroquial el juliol de 1936.
També es possible que, com en altres parròquies, hi hagués goigs a la Mare de
Déu del Roser, a la Mare de Déu del Carme i a la Mare de Déu dels Dolors, ja
que en l’antiga església aquestes marededéus hi tenien altars i molta advocació.
Per tant, en l’actualitat tenim set models de goigs impresos. Sis d’ells dedicats al
patró Sant Cristòfol i un a Sant Miquel Febres Cordero, germà del noviciat de La
Salle de Premià mort l’any 1910. Els sis goigs dedicats en honor a Sant Cristòfol
es van editar al llarg del segle XX en moments i per motius diversos.
Els goigs més antics que es conserven sòn de l’any 1900. Només en conservem
una fotocòpia amb la lletra, però no tenim ni la música ni la melodia, per la qual
cosa no els podríem cantar. Els segons es van cantar i estrenar en la festa major
de 1948, i també el 29 d’agost, en ocasió de la presa de possessió de la parròquia
per part del nou rector Mn. Manel Torrents. A la part superior hi ha un medalló
amb la figura molt senzilla de sant Cristòfol. Es van reproduir en el programa de
la festa major de 1964. Dels tercers, que són de 1951, en conservem l’original.
Els quarts, de 1977, són goigs d’un estil més modern. Els cinquens són de 1999 i
venen a ser una actualització dels goigs de 1951. Els últims goigs són força
recents, de 2004, i tenen un dibuix de Joan Mas.
Els goigs més antics que es conserven dedicats a Sant Cristòfol són de l’any
1900. Són els únics editats abans de la Guerra Civil espanyola. Tenen un dibuix
central i senzill del sant tret d’una estampa, semblant al dibuix del segell
parroquial d’aquella època. La lletra és d’estil vuitcentista i recargolada, una
sanefa de marc exterior d’estil barroc i una música que no coneixem. Es van
editar la impremta «Hereus de la vídua de Pla», del carrer Princesa de
Barcelona.

En 1951 es van dissenyar, imprimir i estrenar uns nous Goigs a Sant Cristòfol,
què es van cantar en la festa major. Amb lletra de Francesc Mas i Abril i música
de Mn. Francesc Baldelló. El dibuix de sant Cristòfol, reproduint el de la
portalada de la façana de l’església amb uns gerros a cada costat del sant, és de
Salvador Moragas Botey. Estan emmarcats amb una sanefa exterior noucentista
i van ser impresos a Gràfiques Cervantes, de Barcelona, sobre paper de color
palla amb tinta vermella i marró. El 1997 es va fer una reproducció facsímil
d’aquests goigs amb motiu de la festa major.

Tenim l’edició d’uns nous goigs de Sant Cristòfol el juliol de 1977. El rector
d’aleshores era Mn. Felip Casañas. El goigs repeteixen lletra i música de l’edició
de 1951, lletra de Mas i Abril, música de Mn. Baldelló. Els dibuixos de Salvador
Moragas en aquest cas presenten la nova imatge del sant de l’altar major del
presbiteri acompanyat de dos àngels amb motius mariners a les mans. El marc
exterior està ornamentat amb motius mariners de la façana barroca i amb l’orla
de la barca de mitjana a la part inferior. El fons del sant i del marc és de color
blau cel. Els goigs van ser editats en la col·lecció Torell, de Reus, i impresos per
editorial barcelonina Altés SL. Fan 24,5 x 33,5 cm i foren repartits en fotocòpies
a l’excursió a Montserrat que va fer el Patronat el 26 de gener de 1988.

El 1999 el rector de la parròquia era Mn. Jaume Castellví va fer dissenyar,
imprimir i estrenar per la festa major uns nous goigs a llaor del gloriós màrtir
Sant Cristòfol. Amb aquesta edició es consoliden definitivament el text i la
música dels goigs. Però, com de costum, els dibuixos són diferents, tot i la
reproducció habitual dels motius mariners, tan pròpis de la parròquia: una
sanefa exterior minimalista amb uns peixos laterals, i un cranc i unes ones a les
parts superior i inferior. Són obra de l’il·lustrador Marcos Sánchez. Van ser
editats en paper color blanc i tinta negra.

Els últims goigs de Sant Cristòfol dissenyats, impresos i estrenats, es van cantar
per la festa major de 2004. Mateixa lletra i mateixa música, però amb dibuixos
de Joan Mas que, un cop més, recorre als motius mariners: conquilles, peixos,
cavallets de mar, el sant a dalt i una barca de mitjana a baix. Unes fulles de cep
entrellacen el marc. Els goigs van ser impresos sobre paper color palla amb tinta
negra.

La parròquia també té uns goigs a llaor de Sant Miquel Febres Cordero, germà
de La Salle, que es van editar i cantar en la seva festa del 9 de febrer de 1988,
poc després de la seva canonització com a sant de l’Església Catòlica. El rector
era aleshores Mn. Julià Maristany. La lletra dels goigs és de Sergi Traïd, la
música és de Teresa Maria Roura i el dibuix és de Ramon Alcalà. Es van editar
amb la col·laboració d’Antoni Domènech i del germà Antoni Estivill. En la part
superior hi ha un medalló centrat amb un retrat del sant, com el de les seves
estampes. Als costats s’hi reprodueix una imatge de la Mare de Déu del Port que
hi ha a la capella del col·legi i la de Sant Joan Baptista de La Salle, fundador de
l’institut. A baix es pot veure una il·Lustració de l’edifici modernista del col·legi
centenari de La Salle de Premià. Una sanefa exterior de fulles emmarca tot el
document. Es van imprimir sobre paper de color palla amb tinta marró i negra.

