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E: Ro-mA, már-tir	 de va--lor, en doc-tri-na resplen-dent: R obtingueu-nos tot fa--vor	 de Je--sds omni-po--tent.
F: Tri--om-fant amb gran ho--nor al cel glo-ri--o--sa--ment:
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1. D'Antio-qui--a na-tu--ral, ciutat dels empe ra dors; de 111--natge princi--pal,	 en ri-que-sa po-de--rós. FO -rau
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GOIGS A LLAOR DE
n

Roma, màrtir de valor,
en doctrina resplendent:
obtingueu-nos tot favor
de Jesús omnipotent.

D'Antioquia natural,
ciutat dels emperadors;
de llinatge principal,
en riquesa poderós.
Fóreu sempre virtuós
i de Déu molt gran servent:

Obtingueu-nos...

Ascripiades, president,
quan de vós tingué notícia,
va manar que encontinent
fóssiu pres per la justícia,
per explotar la malícia
en vós rigorosament:

Obtingueu-nos...

Veient la vostra constancia
en la fe de Jesucrist,
procura amb gran vigilancia
que en martiri fóssiu vist,
i restàreu vós molt trist
sent tractat tan cruelment:

Obtingueu-nos...

Mana que amb garfis obrissin
el vostre cos preciós,
i que els ossos descobrissin,
augmentant vostres dolors.
Pere' cas no vau fer vós
de tan rigorós turment:

Obtingueu-nos...

Malgrat tot, vós no deixareu
aquells vostres circumstants,
perquè sempre els exhortareu
a seguir sent cristians.
Per això els vostres germans
resistiren fermament:

Obtingueu-nos...
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Vostres galtes foradaren
i us deixaren travessat
per tal que ja no lloéssiu
a la santa Trinitat;
tot i això, mai no heu deixat
de parlar ben clarament:

Obtingueu-nos...

Cosa fou, i molt notada,
la d'aquell famós miracle:
un cop la llengua llevada,
parlareu com un oracle.
Meravella i espectacle
fou de tota aquella gent:

Obtingueu-nos...

Els de les Bons, per patró
us tenen amb gran honor.
Tots els qui l'han reclamat
han tingut vostre conhort.
Sigueu nostre intercessor
prop Jesús eternament:

Obtingueu-nos...

Triomfant amb gran honor
al cel gloriosament:
obtingueu-nos tot favor
de Jesús omnipotent.

SANT ROMA, MARTIR
venerat a la seva capella de Sant Roma de les Bons

Encamp, Andorra (Bisbat d'Urgell)

sempre vir-tu - ós j de Deu molt gran ser-vent: R obtingueu-nos tot fa--vor de Je--sds °NM-pp—tent.

y El Senyor el revestí de festa
	

IX Li cenyí la corona de vencedor
PREGUEM	 rit,3?

Déu totpoderós i etern, que concedíreu al martin Roma de vèncer els turments de la seva passió;
doneu als qui celebrem el dia del seu triomf de ser invulnerables als atacs de l'enemic. Per Crist

Senyor nostre. -	 Amén.

Lletra: anònima popular (revisió: Jaume Planas) - Música: anònima popular (transcripció: Antoni Lopez Peña)
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NOTES HISTORIQUES

L'església de Sant Roma de les Bons forma part d'un conjunt d'origen medieval excepcionalment
ben conservat, constituït pel poble de les Bons, la torre, els colomers i pel mateix camí d'accés.

L'edifici es romànic, del 1164 segons l'Acta de Consagració. L'esquema constructiu es el tradicional
de l'arquitectura romànica d'Andorra: nau rectangular i absis semicircular. Una de les particularitats
d'aquesta església es la coberta en volta de canó que li atorga, per les proporcions adquirides, una sen-
sack') de profunditat i de perspectiva. El campa-
nar es d'espadanya amb doble obertura. La porta
va decorada amb una arcada de pedra tosca
ornada amb dents de serra, les quals junt amb les
arcuacions llombardes de l'absis són les úniques
decoracions arquitectòniques de l'església. A
l'Edat Moderna es devien realitzar algunes refor-
mes com el porxo de l'entrada.

Les pintures murals de l'absis són una repro-
ducció de les originals romàniques actualment al
Museu d'Art de Catalunya i que foren arrencades
els anys 30. La tècnica emprada per aquesta
còpia  es la tradicional: morter de cale i sorra, pig-
ments naturals, fons al fresc, detalls a la calç i al
tremp.

La representació es la de Crist Majestat —no-
Ines se'n conserva la meitat inferior— i per sota
sant Pere, la Mare de Deli, sant Pau i sant Jaume.
L'autor es el Mestre de Santa Coloma i es daten a
mitjan segle xi' per l'Acta de Consagració de l'es-
glésia. L'altar de l'església es l'original de l'època
romànica i es conserven a la base motius ornamen-
tals vegetals alternats amb éssers alats.

L'església havia estat totalment policromada a l'interior amb les pintures realitzades a l'entorn del
1500 per algun artista d'estil popular. Es conserven parcialment, pen) es distingeix perfectament el tema
del Judici Final de l'Apocalipsi: a l'absis el PantocrAtor amb els símbols dels quatre Evangelistes. Al mur
de l'Epístola —a l'esquerra de l'entrada— Adam i Eva expulsats del Paradís, les Animes del Purgatori
amb sant Pere; al mur de l'Evangeli, l'infern, el Judici i els Set Pecats Capitals; al sostre el sol i la lluna.

Retaule dedicat a sant Roma d'Antioquia, patró de l'Església, que morí màrtir al segle in tal com
es representa als diferenta plafons. Van dividits per un estucat d'ornamentació renaixentista. A la pre-
delia figuren Crist i diferents apòstols. L'estil permet datar-lo al segle xvi, i es de factura molt interes-
sant. Destinat originalment a l'absis, es situat sobre la porta.

Aquesta església compta amb interessants objectes com el Crist barroc de l'altar, la caixa i altres de
no exposats al culte com un antifoner romànic —Abadia de Montserrat—, uns encensers, etc.

Conselleria d'Educació i Cultura
Govern d'Andorra

El boix de sant Romà que presideix els goigs és obra de Josep Obiols,
el dibuix de la capella es obra de l'artista Agustí Ríos

La festa de sant Romà màrtir és el dia 18 de novembre, no obstant,
en vida del poeta Melcior Font, fins l'any 1959, any de la seva mort,

es cantaven el 23 de gener.
A partir d'aquest moment i durant uns quants anys, a Sant Romà de les Bons,

es trasIladà la festa el darrer diumenge d'octubre, i s'hi cantaven els goigs,
amb la lletra de Melcior Font.

Després, la festa de sant Romà es traslladà al primer diumenge després de Pasqua,
i s'hi tornaven a cantar els presents goigs

Edició d'ofrena del matrimoni Tomas -Llenas,
amb motiu de la «XXXVIII Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos»

Encamp, 8 i 9 de maig de 1993


	Page 1
	Page 2

