
Goigs en honor de 

Sant Miquel Arcàngel 
Patró de la parròquia de La Miana, 

bisbat de Girona,  
municipi de Sant Ferriol 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Puix arcàngel de gran valor, 

i príncep sou del cel: 

Vulgueu-nos ser protector 

patró nostre sant Miquel 
 �                  �    
 

Quan Déu etern us creà 

mostrà el gran poder seu, 

Miquel per nom us posà, 

es a dir: Qui és com Déu? 

Per voler igual honor 

castigà Llucifer el rebel: 

Vulgueu-nos ser protector 

patró nostre sant Miquel 
 �                  �    
 

Vostre valor singular  

coneix el mar i la terra, 

per vós es partí el mar, 

contra el faraó fent guerra. 

Camí doneu salvador 

al fugitiu Israel: 

Vulgueu-nos ser protector 

patró nostre sant Miquel 
 �                  �    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De les ànimes empar,  

cureu als de La Miana 

que en vós es vol arropar 

seguint la fe cristiana, 

per abatre el rigor  

de vostra balança fidel: 

Vulgueu-nos ser protector 

patró nostre sant Miquel 
 �                  �    
 

En el Judici final  

es veurà vostre poder, 

separant el bé del mal 

i fent guerra a Llucifer; 

entre tan gran amargor 

sou vós bresca de mel: 

Vulgueu-nos ser protector 

patró nostre sant Miquel 
 �                  �    
 

Sent tan gran vostre valor 

en la terra, mar i cel: 

Vulgueu-nos ser protector 

patró nostre sant Miquel 
 �                  �    
 

 

V. Sant Miquel és el nostre protector. 

R. I nosaltres protectors dels nostres germans. 

Preguem  

Oh Déu, vós distribuíreu amb un orde admirable els serveis dels àngels i dels homes; feu que tinguem 

com a protector a la terra, aquell qui constantment us serveix al cel. Per Crist, Senyor nostre. 

Amén. 
Adaptació goigs antic de c. a 1790 Tonada popular Dibuixos de Nicolau Gironès 

 En OLOT: Per MIQUEL COSTA, 

Eftamper, y Llibreter, en la plaça. Festa Major de La Miana 2018 

2n any del rectorat de  

Mn. Miquel Oliveras 
 


