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DUES EDICIONS NOVES DE GOIGS DE SANT MAGÍ 
PUBLICADES PER AMICS DELS GOIGS EL 2014

Nora Vela
Vocalia de publicacions dels Amics del Goigs

La gran antiguitat, qualitat i popularitat 
que tenen els goigs de sant Magí no són 
factors que suposin un obstacle per 
publicar-ne de nou. I si algú manifesta el 
seu interès en una altra edició acceptem 
gustosos la proposta.

Tal és el cas dels dos goigs que Amics 
dels Goigs vàrem publicar l’any passat. 

El primer va ser un full que portava el 
títol de Goigs de Sant Magí venerat en una 
capella al afores de la ciutat de Cervera, 
amb lletra i resum històric de Josep M. 
Llobet i Portella. La estampa reproduïa 
el relleu de pedra de la figura del sant, 
del Clot de sant Magí, flanquejat pels dos 
cérvols heràldics de la paeria que li reten 
homenatge. Al darrere una breu i precisa 
nota documental informa de la situació de 
la capelleta i les vicissituds patides fins 
que l’Associació d’Amics de Sant Magí 
se’n va fer càrrec de recordar-la cada any 
tot organitzant una caminada popular i 
un aplec de germanor cada diumenge 
proper el 21 de maig, aniversari de la 
reconstrucció. Una fotografia de l’indret 
i una altra d’una sentida inscripció de 

Ramon Turull, que porta la data de 21 de 
maig de 2000, completen la part gràfica. 
A la nota de l’edició consta que han estat 
publicats pels Amics dels Goigs el dia 25 
de maig del 2014, amb el número 205 
de la seva tercera etapa, per celebrar el 
14è aniversari de la reconstrucció. Una 
representació de la seva Junta va assistir a 
la trobada. El comiat, d’una jornada que va 
completar-se amb un dinar i una passejada 
cultural per Cervera, el vàrem recitar els 
assistents a partir de la tornada dels goigs 
repartits, que tots portàvem il·lusionats 
com a record: 

“Dins la vostra humil capella,
Sant Magí sou tot claror,
sigueu la brillant estrella
que ens porti al Redemptor”.

Els segons goigs dedicats a Sant 
Magí que vàrem publicar. i que un cop 
més reproduïa les clàssiques cobles dels 
versos de tot a la vida sota el títol genèric 
de Goigs en lloança del gloriós màrtir i 
ermità Sant Magí, anava acompanyat de 
la partitura de la melodia pròpia, feta per 
Ramon Bonet i Vallverdú. 
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El motiu de la seva publicació va 
ser voluntat del posseïdor del magnífic 
retaule a l’oli sobre fusta de Sant Magí, 
de la segona meitat del segle XVI, i que 
antigament havia estat situat a la capella 
del convent dels Àngels de Barcelona. 
Pintura que apareix reproduïda com a 
imatge principal tot presidint els goigs. 
Cinc escenes de la vida del sant ermità 
queden representades. La taula central 
l’ocupa el sant amb els seus atributs del 
bastó, que farà brollar l’aigua, i el rosari 
dels eremites. Al voltant van quatre 
escenes de la seva vida entre les que 
destacaríem la forma com fa sortir una 
deu d’aigua de la terra erma per calmar 
la set dels seus botxins, tema pel qual és 
celebrat amb joia anualment i festiva, en 

processó, des de la Brufaganya a Cervera.

Al revers hi vaig glossar la història 
mítica, literària i religiosa de Sant Magí, 
tot documentant la riquesa patrimonial i 
bibliogràfica de les seves fonts.

A la nota d’aquesta edició consta 
que ha estat feta pels Amics dels Goigs, i 
publicada el dia 19 d’agost del 2014, amb 
motiu de la presentació d’aquest retaule 
del segle XVI en uns goigs de la nostra 
col·lecció, tot portant el número 219 de 
la tercera etapa. La tornada, que tant 
identifica les lletres dels goigs, fa:

“Puix miracles cada dia
el Senyor obra per Vós,
oïu al qui en Vós confia
Sant Magí molt gloriós” 

Representants dels Amics dels Goigs.


