
ELS GOIGS
Goigs en lloança de la

Mare de Déu del Tiscar

Pregueu per nosaltres, Santa Mare de Déu.
Perquè siguem dignes de les promeses de Crist.

Preguem...
Us supliquem, Senyor Déu, que concediu als vostres servents una bona

salut espiritual i corporal, i per la intercessió de la benaurada Verge
Maria, prop vostre, al cel, allibereu-nos de les tribulacions de la vida 

present i feu-nos gaudir de la joia eterna. Per Crist, Senyor Nostre. Amén.

Puix l’Església us canta pia
Verge i Mare del Senyor,
De Tiscar Verge Maria
empareu el pecador.

Foreu el núvol de gràcia
que vegé el Profeta Elies,
i en Vós trobem tots els dies
remei a nostra desgràcia.
Tan gran fou vostra eficàcia
que concebíreu el Senyor...

En Vós, Verge, s’encarnà
el Fill del Pare Etern,
i tremolà tot l’infern
quan l’home lliure quedà.
Amb això el Cel segellà
vostra humilitat i honor...

Que sou font de la salut
i de tot mal incurable,
n’és prova incontestable
dels malalts la multitud
que, plens de gratitud,
a Vós donen gran llaor.

Per vós, Reina Angelical,
com pel millor mitjà,
ens vingué a remeiar
Déu Pare Rei celestial,
essent Vós al manantial
de tota gràcia i favor...

En el culte i devoció
els confrares de Sant Joan
i tothom, us van donant
el seu cor amb emoció,
i esperen, com és de raó,
les proves del vostre amor...

Al devot que us implora
beneïu, Verge Sagrada.
Sigueu-li sempre advocada
i en l’adversitat protectora.
Pregueu per ell, gran Senyora,
a Jesús nostre Salvador...

Martorell, per Vós confia
veure i gaudir del Senyor:
De Tiscar Verge Maria
empareu el pecador.
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Els textes històrics d’aquesta fitxa han estat
extrets d’anteriors publicacions redactades i
coordinades per Ferran Balanza. 
Les fotos són de Montse Artiaga.
Organitza la festa l’Associació de Veïns 
del Barri del Pont del Diable.

ELS GOIGS MUSICATS
Hi ha quatre edicions documentades dels Goigs de la Mare de Déu del 
Tiscar, en la tercera de les edicions (1972) la lletra es versa al català i

en la darrera edició Xavier Tobella i Príncep els musica 
i són cantats per primera vegada pel Quartet 

Rubricata i la Coral Ars Nova a la
Capella de Sant Joan l’any 1997.

LA FESTA, AVUI
Als darrers anys la festa ha quedat
reduïda a la celebració d’una sèrie
d’audicions a la capella a càrrec d’a-
lumnes de l’Escola Municipal de
Música de Martorell o de diferents
agrupacions musicals del poble, i s’hi
han vingut cantat els goigs o recitat
poemes.
Posteriorment es reparteix als assis-
tents la típica coca del Tiscar. 
La coca del Tiscar es va incorporar
quan la festa va ser recuperada per
recordar les coques que es rifaven
segles enrera.
Aquelles coques eren fetes amb farina,
ous i sucre, ingredients qeconòmics i
que atipaven. Actualment, per no fer-
la tant feixuga, es prepara amb
codony, fruit de temporada.


