
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Apòstol Sant Andreu. 

R. Imprimiu a nostra fe fermesa. 

PREGUEM 

Oh Déu, Senyor del món i d’aquesta serralada, amb l’ajuda del vostre Esperit, us demanem 

forces per seguir el vostre Fill, com l’apòstol sant Andreu, per predicar aquí el regne.  

R. Amén. 
 

Lletra de Gil Francesc                                                  Música de Mn. Lluís Solà                                     Dibuixos de Nicolau Gironès 

 

Goigs a lloança de l’apòstol 

SANT ANDREU 
que es venera a la seva ermita del Coll, sufragània de Santa Maria de Riudaura, 

del bisbat de Girona i del terme municipal d’Olot 
 
 
 

 

 
 
Venim a tan bell paratge 
demanant el vostre ajut: 
Andreu deu-nos coratge 
tot lloant vostra virtut.(bis) 
 
Germà de Simó Pere, 
Betsaida vostre bressol, 
anant de Jesús darrere 
començant el seu estol. 
Dels Saiols al riberatge 
d’un Riudaura de vellut: 
Andreu deu-nos coratge 
tot lloant vostra virtut.(bis) 
 
Jesús diu: perquè em segueixes? 
-on és la vostra mansió? 
-seguiu-me i veniu a veureu. 
-Pere, hem vist el Salvador! 
Aulines de bell fullatge 
d’ombrívola senectut: 
Andreu deu-nos coratge 
tot lloant vostra virtut.(bis)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enrere deixeu la xarxa 
per Jesucrist ben seguir, 
emprenent la bona marxa 
per el poble convertir. 
Olot, en viu l’habitatge, 
Riudaura per l’Absolut: 
Andreu deu-nos coratge 
tot lloant vostra virtut.(bis)  

 
 
Bona nova predicàreu 
amb llenguatge ben florit 
i molts prodigis obràreu 
amb l’alè de l’Esperit. 
Que siguem de vós miratge 
obriu nostre cor eixut: 
Andreu deu-nos coratge 
tot lloant vostra virtut.(bis) 
 
Arriba la vostra hora 
d’una vera eternitat, 
aquell Patràs que us plora 
en veure-us crucificat. 
Volem ser bon brancatge 
de la creu que Ell ha vençut: 
Andreu deu-nos coratge 
tot lloant vostra virtut.(bis) 
 
Protegiu el veïnatge, 
al romeu doneu salut: 
Andreu deu-nos coratge 
tot lloant vostra virtut.(bis)  



SANT ANDREU DEL COLL 
 

Situat al coll entre Sant Miquel del Mont i Sant Valentí, antic punt de pas entre les valls de 
Bianya i Olot, a la vessant de migdia i a uns 550 m d’altitud. Havia estat parròquia, avui és 
sufragània de Santa Maria de Riudaura i del terme municipal d’Olot. Documentat el lloc 
com a Villare Aliari l’any 858, s’esmenta l’església el 953, però no fou consagrada fins el 
995.  
Entre 1991 i 1994 es dugueren a terme unes obres de restauració de l’església, i s’aprofità 
per fer-hi unes excavacions arqueològiques. S’ha posat al descobert l’absis preromànic del 
s. X, l’actual església és del s. XII, així com les sepultures de la zona nord; sembla que cap 
el s. XIII el cementiri s’amplià cap el sud i posteriorment a llevant fins aquesta darrera 
restauració que s’han suprimit els nínxols. A l’interior de l’església hi hauria enterraments 
dels rectors,  de Berenguer del Coll, per la làpida d’alabastre que hi havia i que avui sols en 
queda una còpia en guix al Museu Comarcal, així com una Sepultura dels Ventolà. 
S’han trobat diverses sitges, dues edificacions i un comunidor, i abundants monedes 
trobades a l’interior de l’església, des de Jaume I (1258) fins a Felip V (1701-1746); no així 
la ceràmica que fa pensar en una utilització curta del lloc com habitatge. 
L’edificació fou molt malmesa pels terratrèmols del s. XV i s’anaren fent lentes 
reparacions, com la tanca del cementeri, la transformació del campanar d’espadanya en 
campanar de torre. 
Sempre ha estat dedicada a Sant Andreu; el 1514, el bisbe Boil ordena fer un altar a la 
Verge Maria, que segurament al s. XVII fou posat sota l’advocació del Roser. 
L’any passat els Amics de l’Alta Garrotxa hi varen tornar a fer l’aplec el diumenge anterior 
a sant Andreu, 30 de novembre, caldrà veure si els veïns hi participen i té continuïtat.  

Dades de l’article : AGUSTÍ I FARJAS, Bibiana i LLORENS RAMS, Josep Maria, La intervenció 
arqueològica a Sant Andreu del Coll (Olot,  La Garrotxa) 1991-1994, VITRINA, núm. 7, 1995, p. 
41-50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justificació de l’edició: 

D’aquests goigs se n’han imprès, en OKI C5800, 20 exemplars en paper blanc de 140 g. La primera 

edició fou amb motiu de la segona anada dels Amics de l’Alta Garrotxa per intentar recuperar l’aplec 

d’aquest indret l’any 2006 i que ha tingut continuïtat fins avui.  

La transcripció musical és a cura del germà Josep Maria, monjo cistercenc de Santa Maria de Solius. 

Olot, 31 de desembre de 2009 
 

 


