


M o n t e s a

Festes Patronals

del 22 d ´agost
a l´1 de setembre
de 2008

Que la vila de Montesa dedica a la seua Patrona la
Mare de Déu del Castell,

al Santíssim Crist del Calvari
i a la Santa Espina
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L´any passat, la nostra Parròquia va encarregar a l´historiador Joan Carles Gomis Corell 
l´elaboració d´uns goigs al Crist que venerem a l´ermita del Calvari del nostre poble. 

Aquestes composicions, de caràcter popular i normalment en la llengua del poble (fins la 
prohibició del valencià al segle XVIII) anaven adreçades a lloar diverses característiques i/o virtuts 
atribuïdes a la imatge que es volia venerar en cada lloc. 

Tenint present que tenim goigs dedicats a la Mare de Déu i a la Santa Espina, calia comptar 
amb uns goigs dedicats a l´altra advocació de les nostres festes patronals, la del Crist del Calvari.

Una vegada barallades diverses possibilitats, l´especialista a qui vam encarregar el treball ens 
suggerí la possibilitat d´adaptar com a goigs propis del Crist de Montesa una compossició poètica 
dedicada a Jesucrist basada en el que s´anomena tradicionalment les Set paraules de Crist a la creu. 
Per a la música, l´organista Miguel Gironés Cervera ha adaptat una melodia recitativa de caràcter 
medieval.

L´autor dels versos és Miquel Ortigues, un notari valencià de qui es coneixen altres textos 
de tipus religiós, i que va imprimir el text que ens ocupa a València l´any 1519. Precissament d´eixa 
mateixa època és una de les pintures sobre taula que tenim a l´església: la que representa el Calvari, 
situada a la tercera capella del costat de l´Epístola. 

Les Set paraules, tretes dels Evangelis són les següents: 

I) Pare, perdona’ls que no saben el que fan (Lluc 23, 34);
II) T’ho assegure, hui estaràs amb mi al paradís (Lluc 23, 43);
III) Dona, ací tens el teu fill. Ací tens la teua mare (Joan 19, 26-27); 
IV) Déu meu, Déu meu, per què m’heu abandonat? (Marc 15, 34 i Mateu 27, 46);
V) Tinc set (Joan 19,28); 
VI) Tot s’ha complert (Joan 19,30); 
VII) Pare, a les teues mans confie el meu alé (Lluc, 23,46); 

De totes elles s´han escrit desde teologia a poesia i composicions musicals.

Ara és el moment de que les incorporem a la vivència religiosa i cultural del nostre poble.

Els Goigs al Crist de l ´Ermita 
del Calvari de Montesa

Joan Albelda
Rector de Montesa
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Goigs al Santíssim Crist del Calvari 

venerat a la seua ermita 

de la 

vila de Montesa 

Amb amor i pensa pura,
cristians contemplareu,
Set paraules d’amargura
que Jesús digué en la creu  

La primera, qual persona 
pot pensar l’amor tan gran,
com digué “Pare, perdona
als qui no saben que es fan.”
Oh, qué gran salut procura,
per salvar lo poble seu.
Set paraules...

La segona, per clemència,
digué al lladre: “jo t’avís,
tu estaràs per excel.lència
hui amb mi al paradís.”
Tal amor per sempre dura
en els que bé hi pensareu.
Set paraules...

La sisena, que el deixaren
en la creu morir tant prest,
tots els seus treballs finaren
en dir “consumatum est.”
Bé demostra sa figura
a tots quants la mirareu.
Set paraules...

La setena, quan moria
digué: “oh, Pare infinit,
en tes mans i senyoria
encomane l’esperit.”
En la santa escriptura
de l’Església ho trobareu.
Set paraules...

Tots els que passeu tristura
sempre vos recordareu,
Set paraules...

La tercera, per lo poble,
qui passava gran perill,
digué a la Verge tan noble:
“dona, ací tens el teu fill.”
Amb grandíssima tristura,
canvià tal en temps tan breu.
Set paraules...

La quarta, molt fort espanta,
digué en creu crucificat:
“Pare meu de glòria santa,
per què m’heu desemparat?.”
En aquesta vall obscura
amb gran plor tots plorareu.
Set paraules...

La cinquena demanava,
beure prest amb fort dolor,
demostrant que set passava
per lo poble pecador.
Qual serà la creatura
que nos damne si no hi creu.
Set paraules...

Adoramus te Christe, et benedicimus tibi.           Quia per crucem tuam redimisti mundum. 

 
OREMUS 

Respice, quaesumus Domine, super hanc familiam tuam, pro qua Dominus noster Jesus 

Christus non dubitavit manibus tradi nocentium, et crucis subire tormentum.  
Qui vivis et regnas in saecula saeculorum.   Amen.  





 

 

 

Títol 

Coples noues dela v[er]ge Maria 
[Rahoname[n]t d'la verge Maria ab son fill. 
Laors de sant Miq[ue]l. Cobles del sant 
sagrame[n]t d'l altar.  
Les set paraules que Iesus dix en la creu. 
Los goigs d'ls gloriosos metges. Les nou 
parauls de sant albert] 

Publicació [S.l.] : [s.n.], 1519 
 
 

 
Coples noues dela v[er]ge Maria [Rahoname[n]t d'la verge Maria ab son fill... (BH CF/4(13)) 

Ubicació  Signatura  
Tipus de 
Prèstec  

Estat  Notes  

  Històrica   BH CF/4(13)  
NO ES 
PRESTA 

 CONSULTA 
SALA  

 Relligat amb altres 
obres  

Descr. física 6 f. : grav. ; 4º 
Nota Miquel y Planas, Bibliofilia II, col. 50, opina que Miquel Ortigues és 

l'autor de totes les composicions 
Nota Edició Posiblement ed. de València, Joan Jofré 
Matèria Poesia religiosa  

 DIG-BH 
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