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L'associació dels "Amics dels Goigs" sorgí dels col.leccionistes i
durant més de seixanta anys ha teballat per enfortir i ennoblir aquesta
manifestació de la devoció popular, que abasta tants d'aspectes de la
cultura. De cap altra manera no es podria manifestar, en conjunt, si no
fos per les mateixes col.leccions de fulls aplegades, no solament a les
grans biblioteques públiques, sinó també en les carpetes de molts parti-
culars, comptant-hi les dels nostres socis.

El volum de les col.leccions és tan notable, i tan diversa la in-
formació que se'n:pot treure, que de vegades ens han sol.licitat orien-
tació per tenir-les ordenades i a punt per a consultes. I nosaltres, de
temps desitjávem complaure'ls amb un treball prou científic que els
ajudés a apreciar tots els detalls interessants per a la identificació, loca-
litzacií i estudi.

Feligment el nostre compan)¿ Amadeu Pons i Serra, llicenciat en
Filologia Catalana i bibliotecari, ha redactat aquests Elernents per a
l'ordenació i catalogació de goigs amb una precisió molt lloable, i a la
vegada prou flexible, perqué tots els col.leccionistes puguin adaptar-
se-les a les própies necessitats, sense que perdi cap dels seus mérits ini-
cials.

Avui, quan el Museu Arxiu de Santa Maria de Mataró ja ha co-
mengat a implantar-ho, i amb la cooperació de la Biblioteca Pública
Episcopal de Barcelona que participa en I'edició, els "Amics dels
Goigs" presenten amb motiu de la XXIX Assemblea Intercomarcal
d'Estudiosos el treball del senyor Pons i I'ofereixen per a utilitat i fo-
ment de les col.leccions, cada dia més nombroses i estimades.

Josep M. Valls i Soler
President dels "Amics dels Goigs"

Separata de la revista TAÜLL, no 3.

Dipdeit legal: B. L8.748.

Octubre. 1984
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ELEMENTS PER A L'ORDENACIÓ I CATATOGACIÓ DE GOIGS

Introducció

L:a literatura popular de carácter religiós té als pai'sos Catalans
una manifestació característica que fa més de cinc segles que és vigeirt.
Es tracta dels goigs, composicions poétiques per ser canrades dedicades
a algun sant, a la Mare de Déu o a Crist.

Cada parrbquia i ermita, per humil que sigui, disposa o ha dispo-
sat de segur, d'alguna lletra de goigs dedicada al seu patró, que el poble
canta (o cantava) els dies de la festivirar respecriva.

Són textos narratius -la majoria- que descriuen la "vida i mira-
cles" del sant o de l'advocaci6 ala qual van destinats; peró tots amb
una intenció bisicament suplicatória' es demana normalment la salut
de la comunitat i la prevenció de malvestats. Existeixen advocacions
"espec.ialitzades" que han rebut tradicionalment la pregária per una
necessrtat concreta.

L'origen dels goigs ve determinat per I'existéncia -almenys des
del segle XII- d'uns cants litúrgics llatins destinats a lloar els goigs
terrenals de la Mare de Déu. Per tal de popularitzar aquests cants entre
la gent es traduiien als diversos idiomes rominics. En catali en tenim
testimoni des del segle XIV. El més antic es troba al Llibre aermell de
Montsenat.

De cantar els goigs de la Verge en general, es passi, vers el segle
XV, a iloar advocacLni marianes óon.t.t.t -comengant per la Mire
de Déu del Roser-, i posteriorment, als sants i a Jesucrist. Al segle



XV, s'adopti la forma estrbfica que ha pervingut fins els nostres dies
més correntment, que és originiria de l'época trobadoresca.

Les edicions impreses de goigs existeixen, sembla, des del segle
XVI. Són de caire molt senzill, en fulls volanders i amb una composi-
ció tipogrifica típica, que també s'ha conservat fins avui, amb lleuge-
res variants . La gran profusió d'edicions als segles XVIII i XIX -que

dura amb escreix al XX- va motivar I'aparició de nombrosos col.lec-
cionistes, alguns dels quals fundaren el L922I'actual entitat "Amics
dels Goigs", dedicada a la difusió del col.leccionisme i al millorament
de les edicions.

Els camps oberts a la recerca que ofereixen els goigs, són molt
variats: abasten des de la literatura fins a I'antropologia cultural, pas-
sant per la religió popular. Les consultes que es realitzen amb més
freqüéncia tracten sobre:

- Advocacions que tenen goigs dedicats.
- Localitats i ermites on es canten o cantaven goigs.
- História de la impremta.
- Autors de lletres, músiques o il.lustracions.
- Malalties o desgrácies eütades pels sants.
- Iconografia.
- etc.

Una col.lecció de goigs, com qualsevol altre conjunt de material
bibliogrific, pot ser objecte d'una consulta ripida i eficag si ha estat
ben ordenada i catalogada. Tenir la col.lecció ben ordenada, amb uns
criteris clars i lógics, ajuda molt a la recerca; perb aquesta condició no
és suficient per satisfer rápidament totes les demandes possibles.

Per tenir una resposta ripida i segura a qualsevol de les possibles
sol.licituds anotades més amunt, cal que la col.lecció disposi d'uns ins-
truments -uns cat¿legs- que permetin trobar cómodament totes les
dades que interessen sense haver de regirar la col.lecció sencera, full
per full.

Si una col.lecció, per exemple, és ordenada en base a les advoca-
cions, alfabéticament será fácil trobar quins goigs hi ha dedicats a sant
Cristófol; peró no podrem saber amb la mateixa facilitat quins goigs hi
ha del poble de Llagostera, posem per cas. Faria falta que tingués al-
gun sistema per trobar-ho amb facilitat, com podria ser un fitxer for-
mat per unes senzilles referéncies encapgalades per les poblacions, i
que remetessin a les advocacions. Per exemple:

LLAGOSTERA (Gironés)

Llorenc, sant

La feina llue suposa rcalitzar aquesrs fitxers de referéncia bui-
dant exemplar per exemplar, es veu rápidament compensada per
I'enorme utilitat que representen.

De la mateixa manera que amb les poblacions, s'hauria de crear
altres fitxes:

- D'autors de lletres:

CASANOVA, Santiago, prev.

Eloi, sant (Mataró)

- D'autors de músiques'

LLOANSI MARILL. Lluís

Bartomeu, sant (Vistabella)

- D'il.lustradors:

VILANOVA, Joan

Alba, Mare de Déu de l' (Manresa)

- D'impremtes:

SUBIRANA, J. ,  Vídua i  Fi l ls de
(C/. Porta Ferrissa, 1ó. Barcelona)

1881. Juliana i Semproniana, santes (Mataró)

Aquesta és una feina a fer a totes les col.leccions importants.
Apart d'aquests recursos de treball mínims, convindria tenii tota la
col.lecció catalogada detalladament. Aixb donaria facilitats a I'hora de
citar exemplars, d'intercanviar informacions...



Els problemes que sorgiren a I'hora d'ordenar i catalogar la col-
lecció de goigs del Museu Arxiu de Santa Maria de Mataró (1), donades
les característiques especials del material i la manca d'orientacions es-
tablertes, em van motivar I'elaboració del present treball. Intenta ser
útil a col.leccionistes i bibliotecaris: espero d'ambdós els suggeriments
que creguin més oportuns per millorar{o en el futur.

Les pigines que segueixen poden ser un ajut per establir criteris
a I'hora d'ordenar una col.lecció de goigs, així com una guia per a la
descripció o catalogació de les peces impreses. No pretenen de cap ma-
nera fixar una pauta estricta, sinó oferir elements de normalitzacií i
obrir potser noves possibilitats.

Per establir aquesta normalització hem tingut present, com a
punts de referéncia, els catálegs de goigs publicats per Torrell de Reus i
els fitxers de la Biblioteca de Catalunya. Hem visitat també les impor-
tants col.leccions de la Biblioteca Episcopal del Seminari de Barcelona,
de la Biblioteca de I'Abadia de Montserrat, i de I'Institut Municipal
d'História de Barcelona, així com la del Monestir de la Real aMallor-
ca.

Hauria d'agraft I'interés demostrat de moltes persones, peró es-
pecialment dono les gricies al pare C¿lixte Albareda, monjo que fou
encarregat dels goigs a Montserrat; a Osvald Cardona, vice-president
dels "Amics dels Goigs", historiador de la literatura i erudit; a M. Jo-
sep M. Martí i Bonet, director de I'Arxiu Diocesi i la Biblioteca Epis-
copal; a Antónia Montmany, biblioteciria de la secció de gravats de la
Biblioteca de Catalunya; a Jordi Rubió i Lois, professor de Cataloga-
ció de I'Escola universitária de Biblioteconomia i Documentació; a Sal-
vador Torrell, editor i estudiós dels goigs, i a Josep M. Valls, president
dels "Amics dels Goigs" per les observacions que oPortunament m'han
fet; i singularment a Lluís Adan i Ferrer, del Museu Arxiu de Santa
Maria de Mataró, qui fou I'impulsor perqué aquest treball fos realitzat.

PRIMERA PART. ORDENACIó O'UNA COL.LECCTó PP GOIGS

t. Criteris aaris d'ordenació

A tothom resulta evident la importincia que té el fet de dispo-
sar d'una col.lecció ben ordenada per tal que es converteixi en un auxi-
liar eficient a la investiga,ció. Una col.lecció sense ordre és de difícil i
lenta consulta. Existeixen diverses maneres d'ordenar una col.lecció de
goigs: unes estan basades en les advocacions; altres, en les localitats on
es canten. Totes dues formes (amb les variants que comporten) són
igualment respectables i válides; cada col.leccionista adopta aquella
que més li interessa o que més li agrada. Algu també podria fer-ho en
base als autors de lletres o músiques, o a les impremtes, segons els inte-
ressos pafticulars.

I.l Tenint en contpte les adaocacions

El criteri més estés, probablement, és el que basa I'ordre de la
col.lecció en les advocacions. Es tracta de dividir els goigs en tres blocs
o seccions, segons que siguin de,

- sants i santes (que en algunes col.leccions formen dos blocs in-
dependents).

- Mare de Déu.
- Crist i
-  t ' a l t res t t .

l. Composta actualment d'uns dos milers d'exemplars, la majoria del segle XX'
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Dintre de cada bloc, s'ordenen alfabéticament. Així, per exem-
ple, tindríem,

SANTS: ALFONS - ANNA - ANTONI ABAT - ARTUR -

B E N E T - C O S M E - e t c .
Mare de Déu: ALBA - ASSUMPTA - BON VIATGE - CARME

- CORREDOR - etc.
Crist. AGONIA - BONA MORT - LEPANTO - etc.

Una variant de I'esmentat criteri consisteix a variat I'ordre dels
blocs, col.locant en primer lloc el que es refereix a la Santíssima Trini-
tat, a Crist i els seus misteris, seguit del de la Mare de Déu i els Sants.
Aquest ordre el podríem anomenar "teológic".

t.2 Tenint en compte les localitats

L'altre criteri és el basat en les localitats on es veneren les advo-
cacions. Poden ser ordenats alfabéticament (per ex.: ABRERA - AR-
GENTONA - BERGA - etc.) o bé per comarques -i dintre de cada co-
marca, alfabéticament per poblacions- o també seguint la divisió ecle-
siistica en bisbats. En totes aquestes modalitats geogrifiques hem d'as-
segurar-nos que els topónims que serviran per ordenar els goigs siguin
els correctes, adoptats per I'Institut d'Estudis Catalans (2).

2. Model proposat: criteri "teológic"

El model que seguírem al Museu Arxiu de Santa Maria de Mata-
ró i que és recomanat pels "Amics dels Goigs" és el que hem denomi-
nat més amunt com a "teológic"; és a dir, prenent per base les advoca-
cions i col.locant en primer lloc el bloc referent a la Santíssima Trini
tat, Persones de la Trinitat especialment a Jesucrist amb els seus miste-
ris, i passatges de la seva vida, seguit de les advocacions de la Mare de
Déu, dels sants, i per fi, els "altres" goigs.

2.I Alguns problemes

A continuació passem a comentar breument alguns dels proble-
mes que sorgeixen en I'esmentada ordenació de criteri "teológic".

2.1.1 Goigs dedicats a la Santíssima Trinitat, amb les seoes perso-
nes, especialment Jesucrisr. Aquest primer bloc potser és el q 'e efg-
reix un major grau de complexitat per la diversitat de materials que

2. En cas de dubte els podrem trobar al Diccionari nomenchitor de pobles i po-
blats de Catalunya, (Barcelona, 2 ed. 1964); i ala Gran Encíclopédia Catalana,
(Barcelona, I  970-1 98 I ) .
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presenta. Col.locarem al principi els goigs de la Santíssima Trinitat.
Dels goigs cristológics, n'hi ha que canten alguna etapa de la vida de
Jesús (Naixement, Infáncia, Passió...); d'altres -una gran part- són de-
dicats a la imatge de Crist a la Creu, anomenada "Vera Creu" o també
"Majestat" o "Santa Creu". Per fi, hi ha goigs a determinats misteris
de passatges de Crist (el Bon Pastor, el Salvador, Crist Rei...). Propo-
sem que, per tal de facili iar I'ordenació, es respectin aquestes seccions.
Dins la primera -dedicada als misteris i aida de Crist- I'ordre podria
ser cronológic:

NADAL - INFANCIA - NOM DE JESÚS -,SAGRAN,A FAMÍ-
LIA - CIRCUMCISIó -  TRANSFIGURACIó - PASSIó - IESÚS
PORTANT LA CREU - NATZARb - UONT - RESURRE-CCTó .
ASCENSIó -.

I dintre de cada zparfat, ordenats per les poblacions. Per exem-
ple: NADAL (Badalona) - NADAL (Barcelona) - NADAL (Girona) -

-  etc.

A la secció d'imatges de Crist a la Creu col.locaríem primer els
que no tenen cap qualificatiu, ordenars per les poblacions respecrives:
CRIST (Balaguer) - CRIST (Igualada) - CRIST (Salomó) -... A conti-
nuació, els que duen algun apel.latiu, alfabéticament: CRIST DE L,A-
GONIA - CRIST DE LEPANT - CRIST DE LA SANG -. . .  Sesuits de
les MAJESTATS i les SANTES CREUS.

La secció d'altres advocacions de crist la podem ordenar alfabé-
ticament, i dins de cada grup, com sempre, ordénarem per res pobla-
cions respectives. Per exemple: BON PASTOR - CRIST REI - ESPI-
NES - LIGNUM CRUCIS - SAGRAT COR - SALVADOR - SANTÍS-
SIM SAGRAMENT.

2.7.2 Goigs dedicats a la Mare de Déu. El segon bloc (de la Mare de
Déu) no presenta massa complicacions, tot i que el nombre de goigs
és ben nombrós. Cal simplement ordenar-los alfabéticament per I'advo-
cació. Exemples: 4JUOR, Mare de Déu de l' - ANGELS, Mare de Déu
dels -  ASSUMPCIÓ DE LA MARE DE DÉU - BON VIATGE. MaTe de
Déu del - CARME. Mare de Déu del - etc.

Cal advertir que si es dóna el cas que uns goigs marians no du-
guessin cap advocació concreta, els ordenaríem per MARIA, Santa.

2.1.3 Goigs dedicats a sants i beats.- En algunes col.leccions hem
vist com -amb raons, al nostre entendre, de poc pes- es separaven els
sants de les santes en dos blocs. Per ordenar adequadament aquest bloc
cal considerar els noms dels sants escrits correctament en catali, enca-
ra que apareguin impresos amb irregularitats en els exemplars de goigs

I
I
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(3). El bloc de sanrs i santes cal ordenar{o alfabéticament. Exemples:
ANTONI ABéT (Castelltergol) - ANTONI ABAT (Terrassa) _ BARBA_
RA - CEBRIA - COSlt tB -  etc.

" 
2.1.4 Altres gligs..D.in!t: d'aquest bloc hi ha goigs diversos, que

tormaran respectives subdivisions, en seccions dlterents:

a) Religiosos. lnclourem aquí, i ordenarem alfabéticament, els
Tq":l!r €.igs i simitars: ANTMES DEL PURGATORT _ RELÍeUrES
DE SANTA TECLA - DUBTE, sant - LLUM, Miraculosa. Inserim aquí
els goigs dedicats a les relíquies dels sanrs, que també es podrien orde-
narjunt als respectius s¿nts.

b) Polítics. Pamfletaris, propagandístics, etc.

. c) Humorístics. Encara que prenguin un tema religiós. Exemple:
N o É - S O M E R A - e t c .

d) Profans. No polítics ni humorístics. Exemples: ISABEL BE-
SORA - VERDAGUER, Jacint -  GOIGS - etc.

3. L'ortografia correcta dels
(Barcelona, 1977).
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noms dels sants pot troba¡*e en el Santoral cataki.
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SEGONA PART. CATALOGACIó DE GOIGS

En aquesta segona part intentem donar uns elements per a la
descripció bibliogrifica del material que tractem. Amb ells podrem
confeccionar les fitxes que constituiran els catilegs de la nostra col.lec-
ció. Si util itzem els catálegs evitarem un ús abusiu dels exemplars
originals i farem la recerca de la pega desitjada més cómoda i eficag.
Incloem al final un model de fitxa com a exemple de possible disposi-
ció dels elements.

Dedicarem primer un parell d'apartats a la redacció de la fitxa
principal, aquella on figuren totes les dades d'un exemplar de goigs.
Aquesta fitxa consta de dues parts: I'encapgalament (mot destacat que
serveix per ordenar la fitxa) i el cos de la fitxa, amb els diferents ele-
ments descriptius. Les fitxes de referéncia les tractarem en el darrer
apartat.

3. Encapgalament de la fitxa principal

3.I Adaocació

Donat que I'ordre recomanat es basa en les advocacions i no en
les localitats, els encapgalaments de les fitxes estaran formats pels
noms dels sants, de la Mare de Déu i de Crist. Tanmateix caldrá fer ser-
vir sempre els noms correctament en catalá encara que els originals
Presentln lncorrecclons.

3.1.1 Goigs dedicats a la Santíssima Trinitat, a Jesucrist i els seus
misteris.- S'entén que són dedicats a Jesucrist aquclls goigs que fan re-



feréncia a algun episodi de la seva vida, a alguna devoció o a alguna
imatge en concret. A títol indicatiu, es poden fer servir els segúents
termes genérics com a encapgalaments:

Yi9ld. J.._'i', N4p4! - TNFANCTA - NoM DE JESÚS - SAGRA-
DA FAMILIA - CIRCUMCISIO - TRANSFIGURACIO - PASSIO -

JESÚS PORTAN-T LA CREU - NATZARÉ - mOnr - RESURREC-
CIO - ASCENSIO, i altres que la prdctica aconsellés.

Imatges de Crist a la Creu: CRIST - CRIST DE L'AGONIA -
CRIST DE...  -  MAJESTAT - SANTA CREU.

Misteris de Jesucrisr: BON PASTOR - CRIST REI - LIGNUM
CRUCIS - SAGRAT COR - SALVADOR - SANTÍSSIM SAGRA-
MENT.

3 .l .2. Goigs dedicats a la Mare de Déu.- S'encapgalen per I'advoca-
ció de qué es tracti. A continuació de I'advocació, el nom de la Mare
de Déu es fari constar d'una forma unificada. Recomanem "Mare de
Déu" en lloc de "Nostra Senyora" o "Maria Santíssima", etc. perqué
és d'ús més popular. Quan uns goigs marians no tenen cap advocació
concreta, els encapgalarem per MARIA, Santa. Exemples: ARCS, Ma-
re de Déu dels - BRUGUERS. Mare de Déu de - CONCEPCIO DE LA
MARE DE DÉU - ESTRELLA. MaTe de Déu de IL.. .

3.1.3 Goigs dedicats als sants i beats.- Evitarem qualsevol determi-
natiu de lloc sempre qu no sigui propi del sant. Així, per exemple, se-
ria incorrecte els encapgalaments Sant Magí de la Brufaganya, i Sant
Pere de Premiá, que haurien de ser, respectivament, Sant Magí i Sant
Pere. En canvi, són correctes Sant Antoni de Pidua i Santa Rita de
Cissia.

_ L'epítet sant, santa znirá. en minúscula després del nom. Exem-
ples'  IRENE, Sanra -  JAUME, Sant -  MARTIRS, Sants -  RAMON DE
PENVAFORT, Sant.

Els goigs dedicats alhora a dues o més advocacions s'encapgalen
per la Fnmera advocació que aparegui impresa. De les altres se'n faran
fitxes de referéncia. Heus aquí dos exemples,

Títol dels goigs: Goigs a llaor de les santes Juliana i Sem-
proniana, patrones de Mataró.

Encapgalament fitxa principal, JULIANA, Santa
Fitxa de referéncia, SEMPRONIANA. Sanra

vegeu també, JULIANA, Santa.
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Títol dels goigs: Goigs a la Mare de Déu de Montserrat i a Sant
Jordi, patrons de Catalunya.

Encapgalament fitxa principal: MONTSERRAT, Mare de Déu.
Fitxa de referéncia' JORDI, Sant

vegeu també' MONTSERRAT, Mare de Déu de

3.1..+. Altres goigs.- Els encapgalaments per a aquests goigs poden
ser com els que ja hem vist  a2.7.4-

3.2 Localitat

Quan tenim més d'un exemplar de la mateixa advocació, l 'ordre
ve determinat per la localitat. Caldri, doncs, remarcar el concepte de
localitat dins la fitxa-

Cal identificar amb precisió el lloc d'on són propis els goigs, és a
dir, el nucli de població on pertany el temple o ermita on els canten o
cantaven. Per determinar-ho es tindri en compte en primer lloc el to-
pónim que figuri al títol dels goigs. Si no n'hi hagués cap, caldria cer-
car-lo al text (generalment a les darreres estrofes) i finalment, si fins
aquí no apareixia cap nom de lloc, adoptaríem, com a merament indi-
catiu, el de Ia impremta.

En la redacció dels topónims es seguiran les formes proposades
com a correctes per l 'Institut d'Estudis Catalans.

4. Elements de descripció

Hem considerat que convenia fer una anilisi bastant pormeno-
itzada de cada exemplar per tal que sigui completament identificable
a través de la fitxa. Per aquest motiu els elements a descriure són bas-
tant nombrosos: títol, primera estrofa, autors, imatge, ornament, orla,
disposició del text i música, mida de caixa, peu d'impremta, caracterís-
tiques de I'edició i observacions.

4 .1Tí to l

Es copiari íntegrament, reflectint la tipografia de I'original en
l'ús de majúscules, accents, abreviatures, etc. S'indicará el canvi de rat-
lla per una barra (/), i el pas d'una banda a I'altra de la imatge per un
guionet (-).

Exemple: Coblas de la - Gloriosa Mártir /Santa - Afra/ que se ve-
nera en sa - propia Capella /en el terme - de Ginestá/
BISBAT - DE GIRONA.

Si el títol fos tan llarg que no poguéssim transcriure'l completa-
ment, en suprimiríem alguna part no essencial per a la seva identifica-
ció, i aquesta part seri substitui'da per tres punts entre claudators:
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4.2 Primera estrofa

La -primera estrofa, més própiament dita "entrada", és compos-
t-a generalment de quatre versos. La copiarem íntegrament, com hem
fet amb el títol. si I 'espai ho permer, éi més entenedor d'escriure els
versos un sota I'altre; si no es pogués fer, indicarem el canvi d'una rat-
lla per una barra (/).

És aconsellable de transcriure -a més de la primera esrrofa- to-
ta aquella altra on consti o sigui al.ludit el nom de la població diposi-
tiria de la col.lecció

4.3 Autors

Cal fer constar els noms dels autors de la lletra, música i il.lus-
tracions. Si no figuressin les dades als exemplars dels goigs (o hi figu-
ressin incompletarl€nt: amb inicials o pseudónims) a la fitxa elsln-
clourem (o els completarem) sempre entie claudátors.

4.4Imatge

Cal especificar quina técnica és usada en la reproducció de la
imatge. Exemples: Boix antic (convindria datar-lo, encara que fos
aproximadamenr), Xilografia moderna; Linóleum; planxa met¿l.lica;
Dibuix reproduit; Fotografia reproduida, etc.

Cal dir si les imatges van signades, així com si porten algun peu
que les identifiqui. També és curiós assenyalar si el fons del bo-ix, elc.,
reprodueix. alguna edificació famosa, algun altar desaparegut, etc. Si
no hi hagués imatge, caldria fer-ho constar explícitament.

4.5 Ornament

Ens referim a la típica decoració que apareix a banda i banda de
la imatge, al damunt del text. Presenta la següent casuística, que cal-
dria especificar: Dos gerros amb flors; dues cistelles; dos testos amb
flors; motius geométrics; motius herdldics (escut de ciutats, d'ordes re-
ligiosos, nobiliaris); motius al.legórics (a I'ermita, al sant, etc.), etc.

4.6 Orla

Cal, sempre que sigui possible, descriure qué representen els di-
buixos de I'orla. Exemples' elements vegetals; elements florals; motius
geométrics ; motius al.legórics ; morius tipográfics, etc.

4.7 Disposició del text i la música

Cal fer constar:

a) Les columnes en qué és distribuit el text.

l
I
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b) Si hi ha reproduida música.
c) Si hi ha corondells (separacions entre columna i columna).

Exemples: A tres columnes i Coronde.lls. A dues columnes i Co-
rondel l . . .

Quan els corondells no siguin merament tipogrifics, es fari
constzf : Corondell: dibuix al.legóric.

4.8 Mida de ca'ixq

Ens interessa mesurar alló que és imprés, no pas tot el full de
paper. S'acostuma a interpretar com a caixa de goigs la superfície mi-
xima ocupada per I'orla, sense comptar el peu d'impremta. Recoma-
nem efectuar dues mesures: una de I'alt, i una altra de I'ample mixim
de I'imprés, en aquest ordre i amb mil.límetres.

En el cas de les edicions facsímils. cal fer constar les dues mides
(la de I'edició original i la facsimilada).

4.9 Peu d'impremta

Per identificar una edició d'una altra a través d'una fitxa, és im-
prescindible consignar el peu d'impremta en el mateix ordre que apa-
reix a I'original i respectant-ne majúscules i ortografia. Les dades que
poden aparéixer són: lloc d'edició, impressor, adrega, núrnero d'edició,
arry, col.lecció, etc. Si no apareix data de publicació val la pena de po-
sar{a-hi aproximadamenr, entre claudátors. Exemple: 1939 (?) 

-
El doble peu d'impremta de les edicions facsímils caldri que si-

gui reproduit totalment.

4.1O Característiques de l'edició i obseruacions

a) Edicions facsímils.- Mencionarem primer de tot si es tracta
d'un facsímil. Exemple, Facsímil reproduit.

b) Técnica d'impressió.- Cal especificar la técnica utilitzada en
cas que no sigui tipografia o "offset". Exemple: Fotocópia; ciclostil;
manuscrit ; fotografia...

c) Tintes.- Es fari constar sempre que la tinta amb qué són im-
presos no sigui negra. Exemples' Tinta vermella; Dues tintes (orla i co-
rondell en tinta blava)...

d) Pigines impreses.- Es poden donar els següents casos' que cal

rriotár: A dues cares; a doble full. '.

e) Paper.- Si el paper no és corrent (pel color o la constitució),
cal fer-ho cónstar. Exemples: Paper de fil (Filigrama: GUARRO); Pa-



per d'estrassa; Paper de color groc...

f) Altres observacions.- Aquí anotarem les particularitats del
nostre exemplar en concret.

Exemples: Exemplar mutilat a I'angle inferior esquerre.
Donatiu de X. S. X.
Enganxat en un cartrí.
Il.luminat a mi, amb aquarel.la.
Etc.

5 Redacció de fitxes de referéncia

Si les fitxes principals van ordenades amb el mateix ordre reco-
manat per als exemplars -és a dir, per advocacionS- no podrem
fer una cómoda recerca quan hágim de fer{a sobre aspectes geográ-
fics, d'autors, etc. Cal que confeccionem, amb unes senzilles fitxes
de referéncia, uns catálegs encapgalats par aquells conceptes que més
tard, en alguna ocasió, ens interessari retrobar.

5 .7  Autors

Els autors de lletres, músiques i il.lustracions encapg¿laran una
fitxa de referéncia que remetri a les advocacions.

Exemples:

5.2 Geográfica

És molt necessária
blacions d'on són propis

r6

BALAGUER I MESTRES, EnTic

Fau, Mare de Déu del (Albanyá)
Montserrat, Mare de Déu de (Montserrat)

BALDELLÓ I BENOSA, Francesc, pwe.

Gabriel, Arcángel sant (Barcelona)

Jaume, sant (Barcelona)

VIVES I SABATE, Ricard

Meritxell, Mare de Déu de (Andorra)
Sogues, Mare de Déu de les (Bellvís)

la realització d'un fitxer ordenat per les po-
els goigs. El criteri d'adopció del topbnim ja

I'hem vist a 3.2. Es tractaria de ferunes simples fitxes de referéncia on
només constés el nor.n del poble en qüestió, i les diverses advocacions
que posseeixi la col.lecció que tenim.

Exemples: SANT JOAN DE LES ABADESSES (Ripollés)

Blanca, Mare de Déu
Montserrat, Mare de Déu de
Joan i Pau, Sants

5.3 Impremtes

Per a la datació aproximada d'uns goigs -sobretot els antics-
seria una ajuda considerable conéixer els anys que va ser activa la im-
premta de I'exemplar en qüestió. Per aquest motiu recbmanem la con-
fecció d'unes fitxes de referéncia encapgalades per les impremtes, que
podrien seguir aquest model:

BUSQUETS, Imp. (Granollers)

19 52. Bartomeu, sant (Órrius)

ANGLADA, Imp. de Llucii (Vic)

1861. Filomena, santa (Vic)
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DE LES SANTES

Jtllinna i
PATRONES

LA SEVA FESTA

Puix vostre poble ho demána
i vos són els cels prcpicisl
Empareu voitres patricis
Juliana i Semproniana.

Besda pel mar ll¡ti
qua els raigs del sol rcfleciava
la noble lluro s'algava
fomos com un jardí;
al món vinguéreu allí
r€bent instrucció paganá:
Empareu vostres patricis
Juliana i Señproni.na.

Mes Déu com a Bon Pastor
d'allá a I'Africa us envi¡
el Mestre Cugat per guia,
qui us pona de la fosor
al bell i elern resplcndot
del goig de la llum cristiana:
Empáreu vostres patrich -
Jul iana i  Semproniana.

Com astre vl¡eu b¡illar
enmig de la nit serana,
com llun¡ de claaor plcna
el món vau anllumrnar,
sguint a qui us va apan¡r
ardit de I'omb.a pagan.:
Emparcü vost¡as patrici3
Juliana i Sampronians.

Ta¡tost el tir¡ ha ebut
el vostre heroic detamini
pret¿n per forga i domini
rendir-vos a sanitud,
peró r.!ta bcn dcccbut
amb voltr¡ fa sobrchumana:
Empareu voltrat patricij
Julia¡a i S.mproni¡n¿.

Rendit paa vo¡trc v¡lor,
vengut pef vost¡a const¡ncia,
soguit hú¿ amb ¿trog¿ncia,
enc¿s d'infeanal rancor,
lliurar-vo! a tot dolor
i e ñon la né! inhumana:
Emparcu vost¡cs pat¡ici¡
Julian¿ i S.mp¡onien¡.

P R E G U E M

vERcEs r MARTTRS

$empruninna
DE MATARÓ

D€sprés d'haver{os cenyit
corona añb la S¡ng guanyad¡
preneu vcE al cal vol¿da
on Déu, amb goig inñn¡t,
mb llctr.s d'or hi té €scrit
el nom voitrc a lota plana:
Emp&cu vostrei p¡tricis
Juli¡na i Scmproni¿n¡.

En vostr€ rjut confiant,
añb fe pura i vertadera,
us pren per noble renyera
la p¡lri¡ qu. féreu gran
a Déu la üda of¡.nant
fugi¡t la glóri. mundan¿:
Emparcu vostrcs patricis
Juliena i Scñprotri¡na.

Puix vostre poble ho dema¡a
i vo3 són els cels propicis:
Empa¡eu voslr$ pat¡icis
Juliana i Señproni¡na.
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