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L a m a ner a com, al llarg de la història, els humans s’han adreçat als
déus —al sagrat, al numinós, a la transcendència, a Déu, a l’absolut, o a
sigui quina sigui de les nombroses maneres de referir-nos a una Realitat
última que ens sobrepassa— és una qüestió essencial en l’estudi dels fenòmens religiosos. Si acceptem la distinció entre ﬁlosoﬁa de la religió i
teologia, en què la primera estudia —aconfessionalment— la religió, és a
dir, la relació entre la humanitat i el diví, i la segona focalitza —confessionalment— el seu interès directament sobre el diví, serà fàcil concloure
que la manera com la humanitat s’ha adreçat als déus és un objecte d’estudi privilegiat de la ﬁlosoﬁa —i la fenomenologia— de la religió, més
que no pas de la teologia.
A Catalunya, els goigs no ens serveixen per saber qui és Déu, però sí
per saber com els homes s’hi han relacionat, perquè des de la ﬁ de l’Edat
Mitjana han estat una manera concreta d’adreçar-se a la divinitat. No
són, doncs, un material per als teòlegs, però sí per als ﬁlòsofs de la religió.
Aquests cants religiosos de lloança i petició adreçats a Déu per mitjà normalment d’alguna mediació mariana, angèlica o santoral, d’acord amb
unes característiques literàries i musicals que els singularitzen entre els
diversos gèneres de poesia religiosa popular conreats als territoris de parla
catalana,  han servit a nombroses generacions per elevar al cel la seva

. Per a aquest tema, vegeu Pere Lluís Font, «L’estatut de la ﬁlosoﬁa de la religió»,
Enrahonar: Quaderns de Filosofia, núm.  (), p. -.
. Recullo la deﬁnició de goigs que vaig proposar a «Els goigs: les arts al servei de la
pregària», dins Església, societat i poder a les terres de parla catalana. Actes del I V Congrés de
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llista de desitjos. La història del llenguatge religiós no pot prescindir d’un
corpus textual tan valuós.
El  de juliol de  la romanista francesa Dominique de Courcelles
va defensar la seva tesi doctoral a l’École des Hautes Études en Sciences
Sociales de París. El tribunal, format per Marc Augé, Claude Geﬀré,
Louis Marin, Augustin Redondo i Bernard Teyssèdre, donà la màxima
qualiﬁcació a un treball que duia per títol «L’écriture dans la pensée de la
mort: les goigs ou “joies” de Catalogne du Moyen Âge au e siècle». Amb
aquest acte, els goigs catalans entraven al món acadèmic francès amb tots
els honors.
Dominique de Courcelles, actualment directrice de recherche del Centre National de la Recherche Scientiﬁque i membre corresponent de la
Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona i de l’Institut d’Estudis
Catalans, és avui àmpliament reconeguda pels seus treballs sobre la mística, especialment la mística hispànica. Al llarg dels anys vuitanta, Courcelles va passar llargues temporades a Catalunya —durant tres anys va
ser investigadora de la Casa de Velázquez— estudiant els goigs catalans.
Són fruit d’aquestes recerques, a més de nombrosos treballs en revistes i
publicacions especialitzades, tres llibres: Les histoires des saints, la prière et

la mort en Catalogne,  La parole de l’ange, l’ écriture et le corps  i L’ écriture
dans la pensé de la mort en Catalogne.
Les fonts en què es va basar Courcelles van ser, fonamentalment, les
col·leccions de goigs existents a la Biblioteca de Catalunya, a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i a l’Arxiu Episcopal de Vic. També va
consultar, però, fons dipositats a Montpeller, Montserrat, Mallorca i la
Seu d’Urgell, entre molts altres. La seva metodologia va ser, en el camp
dels goigs, innovadora i arriscada: va emprar les eines de l’antropologia
de la religió, la teoria de la literatura i, ﬁns i tot, la psicoanàlisi, en un
àmbit tradicionalment reservat a capellans i historiadors locals. L’etnologia i l’antropologia de la religió ja havien servit per aproximar-se als goigs

la C C E P C (Vic, 20 i 23 de febrer de 2004), directora de l’edició: Lourdes Plans i Campderrós,
Cossetània, Valls, , p. , reproduït dins Gaudia. Revista cultural portaveu dels Gogistes Tarragonins, núm.  (Nadal del ), p. .
. «Les “goigs” en Catalogne», Ethnologie Française, vol. , núm.  (), p. -;
«Le corps des saints dans les goigs catalans de la ﬁn du Moyen Âge», Médiévales, núm. 
(printemps ), p. -, traducció catalana dins Estudis de literatura catalana en honor
de Josep Romeu i Figueras, a cura de Lola Badia i de Josep Massot i Muntaner, Publicacions de
l’Abadia de Montserrat, Barcelona, , p. -; «De la louange collective à l’angoisse
du salut individuel: étude du Ms.  de la Bibliotheque de Catalogne à Barcelone», Mélanges de la Casa de Velázquez, tom X X II (), p. -; «Du poème chanté à la prière
liturgique: remarque sur quelques goigs en images du x v e au x viii e s. en Catalogne», dins
Actes du colloque «Fêtes et liturgie», Madrid, 12-14 décembre 1985 organitzat per Dominique
de Courcelles, Casa de Velázquez / Editorial Universidad Complutense, Madrid, , p. -;
«Les corps des hommes et les corps des saints aux prises avec la mort, dans les “goigs” de
Catalogne», dins Le corps dans la société espagnole des XVIe et XVIIe siècles. Colloque international
(Sorbonne, 5-8 octobre 1988), estudis reunits i presentats per Augustin Redondo, Publications de
la Sorbonne, París, , p. -; «Quelques implications de l’emploi diversiﬁé du latin et
d’une langue vernaculaire dans la littérature religieuse à la ﬁn du Moyen Âge», dins Actes du
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colloque «Le pluralisme linguistique dans la société médiévale», Montréal, 29 avril - 3 mai 1986,
sota la direcció de Pierre Boglioni et Geneviève Hasenohr, , p. -; «Lieux sacrés,
Reconquête chrétienne et poèmes hagiographiques en Catalogne», dins Luoghi sacri e spazi
della santità, preàmbul de Soﬁa Boesch Gajano i Lucetta Scaraﬃa, Rosenberg e Sellier, Torí,
, p. -; «Du corps de “virtut” des saints au corps d’écriture: ou la métaphore au
service du pouvoir dans des feuillets de prières imprimés en Catalogne au xviie siècle», dins
Le corps comme métaphore dans l’Espagne des X V I e et X V II e siècles. Du corps métaphorique aux
métaphores corporelles. Colloque international (Sorbonne et Collège d’Espagne, 1-4 octobre 1990),
estudis reunits i presentats per Augustin Redondo, Publications de la Sorbonne, París, ,
p. -; «Dire, écrire les saints en Catalogne ou la question d’une identité catalane»,
dins Actes du colloque «Relations entre identités culturelles: centre et périphérie», organisé par le
Groupe de Recherche «Idéologies, mentalités et systèmes de représentations dans les pays de langue
espagnole et portugaise» (GR I M ESR EP ), Paris III- Sorbonne Nouvelle, 3-5 mars 1994, Presses de la
Sorbonne Nouvelle, París, p. -; «Les goigs dans l’économie paroissiale des diocèses catalans des xvie-xviie siècles», dins La religion civique à l’ époque médiévale et moderne (chrétienté
et islam). Actes du colloque du Centre de Recherche «Histoire sociale et culturelle de l’Occident,
X I I I e - X V I I e siècles» de l’Université de Paris X - Nanterre et l’Institut universitaire de France,
Nanterre, 21-23 juin 1993, sota la direcció d’André Vauchez, École Française de Rome, Roma,
, p. - i p. -; «Le voyage d’Orient dans le Misteri de sant Cristofòl à València à la ﬁn du Moyen Âge et à la Renaissance: théâtre et eschatologie», dins Letteratura
e drammaturgia dei pellegrinaggi: Convegno internazionale: Anagni, 10-11-12 settembre 1999, a
cura de M. Chiabo, F. Doglio, Torre d’Orfeo, Roma, , p. -.
. Les histoires des saints, la prière et la mort en Catalogne, prefaci d’Augustin Redondo,
Publications de la Sorbonne, París, .
. La parole de l’ange, l’ écriture et le corps, Peter Lang, Nova York, .
. L’ écriture dans la pensée de la mort en Catalogne. Les joies /goigs/ des saints, de la Vierge
et du Christ de la fin du moyen age au X V I I I e siècle, École des Chartes, París, .
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a estudiosos com Xavier Fàbregas  i, més recentment, Joseﬁna Roma.
Osvald Cardona, sense arribar a adoptar aquestes perspectives metodològiques, tenia molt clar que l’estudi dels goigs era molt més que l’elaboració de
catàlegs: «L’estudi dels goigs no és tan sols la confecció d’exhaustives relacions bibliogràﬁques, sempre tan útils als col·leccionistes; sinó la descoberta de les motivacions que donaren lloc a la creació i impressió dels textos, a
llur difusió, i ﬁns i tot a l’extinció i la represa de les devocions». Dit d’una
altra manera: en general, els estudiosos dels goigs han estat bons bibliotecaris, però discrets lectors. En aquest sentit, Courcelles constitueix una
lectora ﬁníssima i exigent, que s’adona de la importància fonamental dels
goigs per a la història del llenguatge religiós, la literatura i l’antropologia:

Courcelles presenta, en aquests dos capítols, un itinerari que arrenca
de la Llegenda àuria de Iacopo da Varazze —Jaume de Voràgine per a
nosaltres, Jacques de Voragine per a l’autora—, passa pels reculls hagiogràﬁcs de la baixa Edat Mitjana i de l’Edat Moderna, i desemboca en els
goigs. La Llegenda àuria de Iacopo da Varazze és el recull hagiogràﬁc més
cèlebre de l’Edat Mitjana; des de la ﬁ del segle xiii tingué una gran difusió a Catalunya, on se’n faran còpies, ampliacions i adaptacions. Amb
el nom de Flos sanctorum es coneixeran les nombroses recopilacions de
vides de sants que es difondran a partir del segle xiii, depenents en graus
diversos de la Llegenda àuria. Els relats continguts en els Flos sanctorum
estan destinats —i aquí apareix ja una característica que retrobarem als
goigs— a una relectura constant: contenen històries que no es llegeixen
mai per primer cop, sinó que es consideren immemorials —sempre hi
han estat i sempre s’han anat transmetent. Ordenades d’acord amb el
calendari de festes marianes i santorals, aquestes llegendes requereixen
una lectura cíclica, contínua, sempre nova, ja que la seva ﬁnalitat és alimentar la pietat dels ﬁdels, ediﬁcar-los, convertir-los. Des d’aquest punt
de vista, el seu parentiu amb les consuetes —costumaris dramatitzats
dels sants— i amb els goigs és claríssim. En tota aquesta literatura hagiogràﬁca hi ha un element fonamental i que sovint ha passat desapercebut:
el seu gran tema és la mort, entesa com el pas de la terra al cel:

L’interès d’aquestes històries dels sants i de les pregàries que les reporten és
considerable, tant des del punt de vista de la història del llenguatge religiós com
des del punt de vista de la literatura o de l’antropologia. I és que aquests textos
permeten entendre com els homes, en una època determinada i en una societat
concreta, conceben les seves relacions individuals i comunitàries amb Déu a
través dels sants —aquests herois de la cristiandat—, i com representen el poder
del sant i de Déu mitjançant sistemes d’escriptures i d’imatges.

De l’encert d’aquesta intuïció —l’interès dels goigs per a la història del
llenguatge religiós— en dóna proves més que evidents la mateixa recerca
de Courcelles que apleguem en aquest volum. ¿Quins són els resultats
d’una exploració interdisciplinària als goigs com la que ens proposa l’autora? No pretenc presentar un compte rendu d’aquest llibre, cosa que el
lector pot fer per si mateix. Però sí que voldria oferir un tast d’aquesta
recerca: concretament, dels capítols III i IV d’aquest llibre, corresponents
a Les histoires des saints, la prière et la mort en Catalogne, el primer dels tres
llibres de temàtica gogística publicats per l’autora.
. Xavier Fàbr egas, Tradicions, mites i creences dels catalans. La supervivència de la
Catalunya ancestral, fotograﬁes de Jordi Gumí, Edicions , Barcelona, .
. Joseﬁna Roma i Riu, «Els goigs com a èpica local: universalitat i localitat», dins Estudis sobre els goigs, edició a cura d’Ignasi Moreta, Mediterrània, Barcelona, , p. -.
. Osvald Cardona, L’entorn dels goigs de Santes Creus, Publicacions de l’Arxiu Bibliogràﬁc, Santes Creus, , p. .
. Les histoires des saints, la prière et la mort en Catalogne, p. V III, infra, p. 76.
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Pujar al cel, regnar al cel, sembla que són, per una banda, la certesa i el desig de
tots els que contemplen la vida dels sants, de la Verge i de Crist, i, per una altra
banda, el contingut de la promesa que els suggereixen les actuacions —en tant
que jocs successius, accentuats, creadors d’il·lusió— d’aquestes vides.

A més, els goigs es canten en les esglésies davant les relíquies del sant corresponent o davant la seva imatge, la qual cosa accentua la importància
que adquireix la mort: les relíquies i imatges constitueixen el desdoblament a la terra d’un sant —molt sovint un màrtir— que ha travessat el
llindar de la mort i n’ha sortit victoriós, i els ﬁdels s’hi dirigeixen per
mitjà dels goigs per demanar-los fer també aquest pas de manera satis-

. Ibid., p. , infra, p. .
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factòria. La lectura metafòrica que, en aquest sentit, suggereix Courcelles
d’un text dedicat a Cristòfol és molt il·lustrativa:

deductibilitat: el triomf del sant sobre la mort, narrat en passat en el «Puix
que…», permet passar a l’imperatiu del «per tant…», en què la comunitat
ﬁdel reclama un compromís —un engagement— al sant: que els assisteixi
a l’hora de la mort, que els sigui defensor, advocat, protector. Aquesta
doble estructura també havia estat detectada per Antoni Comas quan
considerava que als goigs hi havia una ﬁnalitat laudatòria (l’equivalent al
«Puix que…») i una altra de petitòria (l’equivalent al «per tant…»).
Pel que fa al paper de la mort en els goigs, és interessant constatar que
el cant davant les relíquies d’un màrtir implica pregar en presència del
desdoblament a la terra del sant que es troba al cel. Aquest desdoblament
del sant desmenteix el poder de la mort i del mal i constitueix una claríssima aﬁrmació de l’accés al cel. El subjecte plural dels goigs s’assegura
el triomf sobre la mort gràcies a la intercessió al màrtir que ha travessat
exitosament aquest llindar; aquest és el secret que els goigs aporten. Els
elements essencials dels goigs són, doncs, la mort i l’accés al cel. La comunitat recita la mort del màrtir perquè no li és possible explicar la seva
pròpia mort.
¿Cal insistir sobre l’encert de la lectura dels goigs que ens proposa
Courcelles? Més aviat caldria lamentar el fet que haguem tret tan poc
partit de la recerca d’una investigadora estrangera interessada a fons per
una temàtica catalana. Courcelles deu el seu interès per Catalunya a la inﬂuència de Josep Sebastià Pons i a les seves arrels familiars —per la banda
materna— a Solsona. Si la seva aportació és rellevant és perquè, com a
bona antropòloga, sap combinar molt bé el treball de camp amb la feina
de gabinet. D’una banda, ha trepitjat el país i s’ha documentat a fons: ha
vist cantar goigs davant els altars dels sants, ha consultat centenars de
manuscrits i fulls impresos, ha treballat en dotzenes d’arxius (parroquials,
diocesans, municipals…). D’altra banda, ha aplicat a aquest material etnològic les noves hermenèutiques de la cultura, com ara la metodologia
pròpia de l’anàlisi del discurs, cosa que li ha permès exposar amb precisió
els trets propis de l’enunciació dels goigs.

Pregam-vos devotament
que’ms vullau aconsolar,
per a que pugam pasar
en les parts de l’Orient.
Y puix veu que tanta gent
se nega, si no sou vós,
pregam-vos devotament
en est riu dar-nos socors. 

En una primera lectura, aquest pas a l’Orient al·ludeix a la perillosa visita
de Terra Santa; però una hermenèutica més aﬁnada ens permet un segon
nivell de lectura: el pas a l’Orient és el trànsit representat per la mort o,
per dir-ho amb la terminologia de Courcelles, el passatge a un lloc altre.
A l’hora d’explicar les característiques literàries pròpies dels goigs,
Courcelles se serveix àmpliament de la teoria de la literatura: Gérard Genette sobretot, però també J. L. Austin, Maurice Blanchot i Paul Ricœur,
són algunes de les autoritats invocades. Els goigs, en tant que històries
i pregàries, constitueixen «discursos narratius adreçats a un sant per tal
d’obtenir-ne la protecció». Aquests discursos narratius tenen un subjecte enunciatiu plural: la comunitat parroquial que canta els goigs del sant
davant les seves relíquies o imatge. És, doncs, un subjecte plural i anònim: als goigs hi ha «un veritable tabú del jo». Aquest subjecte plural i
anònim canta els goigs en present, però relata uns fets del passat. S’opera
aleshores un veritable trasvassament entre aquests dos temps, un trasvassament que troba en l’estructura «Puix que… per tant…» la seva millor
fórmula. El «Puix que…» ofereix la síntesi del relat hagiogràﬁc narratiu,
mentre que el «per tant…» remet a la supervivència contingent a la terra i
a la salut eterna al cel. Hi ha entre les dues enunciacions una relació de
. Ibid., p. , infra, p. .
. Ibid., p. , infra, p. .
. Ibid., p. , infra, p. .
. Ibid., p. , infra, p. -.
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. Antoni Comas, «Els goigs», dins Història de la literatura catalana, IV, Ariel, Esplugues de Llobregat, , p. -.
. Les histoires des saints, la prière et la mort en Catalogne, p. , infra, p. .
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Aquest llibre està constituït per la major part dels capítols dels tres
volums de Dominique de Courcelles esmentats. La nova ordenació dels
textos —proposada per l’autora— restableix la unitat dels tres volums i
facilita l’accés a una recerca en què els diversos temes s’il·luminen els uns
als altres. Els pocs capítols i fragments descartats són els que tenien un
format i uns continguts més deutors dels hàbits acadèmics propis d’una
tesi doctoral, i la seva supressió pot contribuir a fer el text més llegidor.
Dels capítols inclosos s’han eliminat les —ben escasses— reiteracions
detectades, s’hi han adaptat els petits problemes que sempre ofereixen els
elements ordenadors del discurs en reubicar els textos, s’hi ha normalitzat
l’accentuació en les citacions de textos catalans, i s’hi han restablert les
citacions catalanes originals que apareixien en francès en els volums que
han estat objecte de la traducció.
Només em resta agrair la diligent tasca de traducció duta a terme per
Helena Cots i, sobretot, la important aportació que ens fa Dominique de
Courcelles amb aquesta obra sobre els goigs catalans com a material per a
l’estudi del llenguatge religiós de la humanitat. Potser no és cap casualitat
que sigui una investigadora estrangera qui hagi valorat, millor que ningú,
el nostre patrimoni religiós. Tant de bo que futurs investigadors, catalans
i no catalans, donin continuïtat a aquesta tasca.
ignasi moreta
París, estiu del  – Barcelona, tardor del 

i n t roduc c ió

A lgu nes pr eg à r ies cr isti a nes constitueixen testimonis privilegiats de l’estranya relació que es nua entre els cossos i la funció del
llenguatge en la seva dimensió d’escriptura i en les seves modalitats discursives i icòniques, en la mesura en què són escrites i il·lustrades amb
imatges tot i essent, per naturalesa, destinades a ser enunciades. A Catalunya, al ﬁnal de l’Edat Mitjana, les pregàries anomenades goigs recuperen la primera paraula pronunciada a l’albada del cristianisme, la que
l’àngel va adreçar a Maria convidant-la a alegrar-se. La paraula de l’àngel
va tenir la sort de ser exalçada i, a partir d’aleshores, va esdevenir, alhora
i seguint modalitats distintes, carn i escriptura. Verb fet carn i Escriptura
sagrada per la seva doble realitat. Aquesta posició en la carn i en l’escriptura és, però, fràgil i insegura: ¿com podria encloure la potència de vida,
el diví? ¿Com podria la paraula de l’àngel, que és paraula de Déu, installar-se en l’escriptura?
D’aquesta impossibilitat d’instal·lar-se neix la possibilitat d’una mesura indeﬁnida del seu objecte —diví, incommensurable, incircumscrivible—, aquest objecte que apareix en una posició d’escriptura, és a dir, en
el que pot ser dit, en el dir de la paraula que serà l’acompanyament interior de l’escriptura, però també en una posició de cos, el visible, la visibilitat de la paraula en el cos sant de la Verge esdevingut pur gravat, pura
impressió, alhora text i imatge. Esdevenint escriptura, com ha esdevingut
carn, la paraula divina queda marcada per la manca de domini a la qual la
porta la seva posició d’enunciació; el dispositiu d’escriptura i enunciació
que fa advenir li defuig en escriptures i enunciacions lliures, indeﬁnides;
constitueix ell mateix un cos d’escriptura exterior a la paraula divina,
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talment com li és exterior el cos fecundat de la Verge, com li és exterior el
saber mateix de les conseqüències de la revelació i de l’encarnació.
Essent com són dispositiu d’escriptura i d’enunciació, els goigs, nascuts
de la salutació angèlica i inspirats en els relats de la Llegenda àuria medieval, s’adrecen a la Verge o a un sant dels quals lloen els mèrits terrenals i els
goigs celestials; aquesta lloança serveix per encetar la súplica d’aquell que
diu els goigs respecte de l’hora de la pròpia mort venidora. L’enunciació per
part dels ﬁdels sempre té lloc en una església en presència d’un cos de poder
—les relíquies de sants o estàtues miraculoses de la Verge— en el curs de
l’oﬁci litúrgic del sant invocat. A partir del segle xvii, els impressors dels
bisbats catalans imprimeixen un gran nombre de goigs, ﬁnançats per les
comunitats parroquials, il·lustrats amb gravats sobre fusta que presenten
el retrat dels sants difunts i en la glòria del cel. Autors i impressors contribueixen a donar un cos a la pregària nascuda de la salutació angèlica i
il·lustrada amb el retrat del sant que invoca.
La pregària dels goigs, d’un llenguatge acuradament deﬁnit, que és
una pregària entre altres pregàries cristianes, creua la història dels sants i
la història dels homes amb una intenció concreta: mira de respondre a un
interrogant alhora teològic i social dels homes. Aquest assaig es proposa
mostrar de quina manera les històries dels sants i la seva representació,
tant si es tracta de textos com d’imatges, es lliguen amb les històries dels
homes en les pregàries hagiogràﬁques de Catalunya conegudes amb el
nom de goigs.
Seguint camins elaborats amb molta precisió, el cos de l’escriptura
s’uneix al cos carnal, a tots els cossos de carn: els dels sants presents en
relíquies o en l’estàtua miraculosa de l’interior de l’església, i els dels homes que preguen i diuen els goigs tot manipulant el full imprès i il·lustrat.
Efectivament, la ﬁgura del cos de carn sobre el full dels goigs és la condició de l’escriptura; la marca amb la seva eﬁmeritat, amb la seva condició
de perible, mortal, i també amb l’adveniment gloriós al paradís, que és el
motiu de l’enunciació de la pregària. La pregunta que es planteja és si la
ﬁgura del cos de carn impassible, ja gloriﬁcat, del sant, no ve a demostrar
que mitjançant la paraula de la pregària dels goigs, amb la repetició incansable de la invitació angèlica al goig futur, es fa callar la veu de la mort
dins el cos mateix dels pregadors. I encara una altra pregunta: en aquesta

junció del cos de l’escriptura i del cos de carn, ¿no hi ha una determinada
manera d’obrir un camí cap a l’espai celestial —diví—, una manera de
donar contingut a una paraula humana que obre un món, com havia fet
en temps immemorials la primera paraula de l’àngel?
Així doncs, entre el text i la imatge de cada full de goigs convé desboscar-hi un altre missatge que ultrapassa les categories lingüístiques. La
inﬁnitud de les escriptures i de les enunciacions de la paraula divina pressuposa necessàriament que tant els ﬁdels com el seu llenguatge queden
marcats per la manca de domini d’ells mateixos que implica la seva posició singular, històrica, passatgera; tanmateix, és aquesta manca de domini el que resulta essencialment dinamitzador. Aquests són alguns dels
punts de reﬂexió encaminats a clariﬁcar el desenvolupament progressiu
d’aquesta obra.

