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Aquesta és l'última de les cinc composicions en forma de goigs 
dedicades a sant Magí que conté un llibre escrit durant la primera meitat 
del segle XVIII pel prevere Bemat Vaquer, que era, en aquell temps, rector 
de Vilagrasseta. Les quatre composicions anteriors ja han estat reprodu'ides 
en diferents números deis Quaderns Barri de Sant Magí. 

La composició que avui oferim porta un títol ben explícit: Coblas en 
alabansa de sant Magí en temps de sequedat. A continuació hi diu 
«Compostos per un se u devot en lo any de 1722, que fou gran la esterilitat». 
L' estructura de la pe~a és la següent: una tomada inicial de quatre versos, 
catorze estrofes de sis versos -amb alguna excepció-- i una tomada final 
de quatre versos. Les cobles no porten escrita la retronxa. L' oració el o u 
la composició. Moltes de les rimes són consonants i algunes es mostren 
assonants. Els versos tenen set sfl·labes. 

Coblas en alabansa de sant Magí en temps de sequedat. 
Compostos per un se u devot en lo any de 1722, que fou gran la esterilitat 

La flor sou dels hermitans, 
Magí, martir gloriós, 
dau-nos aygua en los camps, 
puis que sou tant poderós. 

En lo mont de Brufaganya, 
com ha soldat valerós, 
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preveniu vós la campanya 
contra' ls gentílichs rigors; 
entre tots los capitans, 
vós sou lo més animós. 

Avent tingut la notícia, 
Maximinia, gran pretor, 



envia prest sa milícia 
de son gran emperador 
hi us prengueren los tyrans, 
lligant-vos ab grans rigors. 

Prengueren vostra persona, 
de cadenas, carregat, 
hi us portan en Tarragona 
devant del pretor malvat; 
lo gran Déu dels christians 
confessareu per espos. 

Per stancia vos donaren 
una presó.molt cruel, 
mes los angels hi baxaren 
per lo mandato de Déu 
y, sent libre per sas mans, 
vós ne tornau molt gozós. 

Tornaren prest a la cova, 
de rodillas vos trabaren 
y, ab rabia molt furiosa, 
al torrent vos rossegaren; 
de vostra sanch, los secans 
demostran rosas y flors. 

Jesuchrist prega al cel 
per als seus crucifixors 
y vós, per remediar set, 
dau aygua als tormentadors; 
dormiren los inhumans 
al béurer aquells llicors. 

Vós tornau presta la cova 
veurer Jesús, vostre espos, 
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qu·en batalla perillosa 
vos dona molt gran esfors, 
per gloria dels christians, 
de morir molt animós. 

Vostres enemichs, desperts, 
allí no us varen trobar 
y, ab rabia de llucifers, 
aquí us varen degollar; 
difunt, plegades les mans, 
queda lo cos preciós. 

Los devots d'esta montanya, 
dexebles vostres, humans, 
segons diu tradició santa, 
piadosos christians, 
ab llanto més que parlants 
enterraren vostre cos. 

No y agut qui sia digne 
de veurer lo vostre cos 
y si algú ho presumie 
se a vist castigat de vós; 
tant gran sant entre los sants 
venerem-lo, devots tots. 

Vostra font miraculosa 
és piscina dels malalts, 
cura la gent atxacosa 
y és remey de tots los mals; 
remediau als christians, 
martir sant molt piadós. 

Ningú de vós se ampara 
que no alcanse son remey, 



ara, sant gloriós, nos valga 
lo que teniu vós ab Déu, 
nostres treballs, que són grans 
hi 'ls posam devant de vós. 

Vós, de Déu, als enemichs, 
favoríreu lliberal; 
mirau que, de Dé u, so m fills, 
encara que som molt mals; 
ja serem bons christians, 
remediau-nos piadós. 

Vós sou de Urgell y Segarra 
tingut per tant milagrer, 
Déu vos ha dat esta gracia, 
teniu de ell aquest poder, 
publícan fins los infans 
ploura si intercediu vós. 

Deis hermitans, sou laflor, 
y martir de gran valia; 
a qui, humil, en vós confia, 
remediau per vostre honor. 

V. Ora pro nobis, beate pater Magine. 
R. Ut digni e.fficiamur promissionibus, etc. 

Ore mus 

Presta, quesumus, omnipotens Deus, ut intercedente beato patre 
Magino, martire tuo, a cunctis adversitatibus liberemur in corpore a 
pravis cogitationibus mundemur in mente et per eum amore tuo nunc 
nobis de celis pluviam concedere digneris. Per Christum, dominum, etc. 
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2-.No pogui estor ocultodotlum torl cloro en uoo covo, 
Predicdvou la llci novo 
Per J eoucrist revelado 
Molto gent 11e convertio 
Deixont oos groSIICI'S erras. 

Oiu al qu. amb V6s confia, Magi Martir 
gloriosO 
3-.Per oquells que odn trencots 
Si bus- YOstre favor 
AICdriMU Vds del Smyor 
Que molt prest olon a~rots 
5onsu toto molaltia 
Quol'lanes, dolor i tos. 
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4-.Crevua i .a, corncarca 
Os VerteNn Prvtec1ur 
I de nostro tem~ honor 
Sou tombt! onttc Patriarca 
Logrou-fiOS grdcio i parffo 
Oh gran astre lluminds. 

TORNADA 
Puix ...,_ i bono guia 
Ddquets principal sou Vds; 
Olu al qul amb V6s canflo 
Sant Magi Mórtlr glor16s. 


