
Goigs en honor de 

SANT PERE MÀRTIR 
 

que es venera 

  

al seu oratori 

 

del Coll de Macià 

 

a La Garrotxa 
 

 
 

parròquia de 

 

Sant Privat d’en Bas 

 

i del 

 

bisbat de Girona 
 
 

 

 

 

Vós que a sota la Miranda 

i assentat sobre el Macià: 

Pere Màrtir la pedregada 

ens volguéssiu estalviar. 

 

Si nasquéreu a la Verona 

a Balaguer us feren seu, 

us oferim aquesta trona 

per vetllar per el conreu. 

Protegiu-nos la vacada 

i tot el bestiar: 

Pere Màrtir la pedregada 

ens volguéssiu estalviar. 

 

De Domènec digne fill, 

orde dels predicadors, 

traieu del camp el perill 

i que fruitin les llavors. 

Que avui sigui l’albada 

per poder prosperar: 

Pere Màrtir la pedregada 

ens volguéssiu estalviar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des d’aquesta bella roureda 

contemplant formosa vall, 

protegiu el bestiar de cleda 

que no els falti l’abeurall. 

Llor i olivera enllaçada 

signe de pau i empar: 

Pere Màrtir la pedregada 

ens volguéssiu estalviar. 

 

Aquesta costa protegiu 

tan poblada antigament, 

el Solà encara és viu, 

Surracans ja amb poca gent. 

Que no hi hagi secada 

per la terra assaonar: 

Pere Màrtir la pedregada 

ens volguéssiu estalviar. 

 

 

 

Al nord teniu Riudaura 

la Pinya és a l’orient 

Sant Privat a sota us llaura 

protegiu el creient. 

Sols a l’any una vegada 

us venim a visitar: 

Pere Màrtir la pedregada 

ens volguéssiu estalviar. 

 

Mitjancer de la pagesia, 

llauradors i ramaders, 

també als de vila alegria 

germans de tot l’univers. 

Doneu-nos bona anyada 

per tornar-vos a cantar: 

Pere Màrtir la pedregada 

ens volguéssiu estalviar. 

 

Vós que a sota la Miranda 

i assentat sobre el Macià: 

Pere Màrtir la pedregada 

ens volguéssiu estalviar. 

 
V. Amb la palma del martiri adornat. 

R. L’heu coronat amb llor i olivera. 

PREGUEM 

Déu omnipotent i etern, vós que lloareu a Pere amb la glòria del martiri, nosaltres que de la terra venim, 

de la terra vivim i a la terra anirem, doneu-nos, a imitació seva, la força per superar les adversitats i 

acostar-nos a vós que sou la vida. Per nostre Senyor Jesucrist... R. Amén. 

 
Lletra: Gil Francesc                                                                                                  Imatges de Nicolau Gironès 

Sant Privat d’en Bas, 26 d’abril de 2009 Edita: Penya Gats de Sant Miquel – Olot 

 



XI APLEC DE SANT PERE MÀRTIR 
 

Els Gats de Sant Miquel d’Olot, aquest any fem 30 anys i hem fet tantes coses i tant diverses que no és 

estrany que fem un aplec. Els per què està al dors dels goigs d’anteriors anys, el cert és que varem 

arranjar una mica l’oratori, recordem el gat rialler i paleta que ja ens ha abandonat, en Dani Sánchez.  
 
 

Esbrinat per què hi havia aquest sant, en Joan Bosch, que havia viscut al Macià i llavors era el masover 

de Surracans, ens va explicar que sovint les pedregades baixaven del Coll de Macià fins al pla i 

malmetien les collites, per això varen fer l’oratori i amb els rams beneïts feien creus que posaven als 

camps, sembla que obtingueren la protecció del sant, ja que les pedregades minvaren. En d’altres llocs 

de terres catalanes també el tenen d’advocat contra les pedregades i també fan creus amb branquillons 

dels dos arbres que varem plantar: un llor i una olivera.  
 
 

Finalment el 25 d’abril de 1999, el nostre Gat Apostòlic, que també ens ha abandonat, el P. Jaume 

Llagostera, carmelita, pujà a beneir la imatge i els rams de llor i d’olivera. 
 
 

Però els Gats tenim gana i set, no podíem fer un aplec sense un tiberi i pensàvem fer-ho al mateix Coll 

de Macià, però ja s’aconsellava no fer foc, llavors en Josep Serra i en Joan Prat, ens oferiren 

gratuïtament la seva casa del Solà, i així fa anys que va: vermut a Coll de Macià i tec al Solà. 
 
 

I així hem sumat anys i aplecs, potser, a partir d’ara, hi vindrem sense dir-ho a ningú, pocs o en solitari, 

però des d’ací dalt i mirant encara el cel més alt, recordarem a companyes i companys, amics o no tant, 

però que amb ells hem gaudit d’una bona companyia. 

 

 

Francisca Berga i Rovira + 18 febrer 2009 

 

Anys ha, que pel volts de la Moixina 

hi havia una noia galana, 

voltava per cledes com fagina, 

és del pairal Prat la més ufana. 

 

Dels Gats sempre la mocadera, 

aquells anys de gran matança, 

eres de tots la bona cuinera 

del plaer i la gaubança. 

 

 

Ja has arribat al més enllà 

i, desapareguda la nit fosca,  

estàs en un món més clar  

que aquesta vida nostra..  

 

Per tu són el llor i l’olivera, 

i pels qui t’han fet costat 

en els anys i l’hora darrera, 

ells sí que t’han estimat.  

 

     

                    BENEDICCIÓ DELS RAMS 
 

 Vós, Senyor de muntanyes i valls, beneïu els rams que portem,  
doneu als camps la justa pluja, i, a nosaltres, perquè com el signe 
de l’olivera, siguem valedors de la pau fonamentada en la justícia,  
i com el símbol del llor triomfem davant l’adversitat. 
Per Crist, nostre cimal, i l’Esperit alè de vida. 
 Amén. 

 


