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Josep M. Llobet i Portella 

Deiem, l'any passat, al núm. 8 dels Quaderns Barrí de Sant Magí, 
que en un llibre escrit durant la primera meitat del segle XVIII pel 
prevere Bernat Vaquer s' hi troben cinc composicions en forma de goigs 
dedicades a sant Magí, totes elles anterios a les edicions segarrenques 
impreses. Tot seguit, reproduíem la primera d'aquestes peces. 

La segona composició, titulada A sant Magí, martir, és formada, 
simplement, per setze estro fes de vuit versos. Unes rimes són consonants 
i altres són assonants i els versos tenen entre quatre i sis síl.labes. És la 
següent: 

En la montanya 
de la Brufaganya 
feya penitencia 
sant Magí gloriós; 
en una cava 
vui dia se mostra, 
pujar-hi se traba 
camí escabrós. 

Son esperit noble 
molt cert se demostra 
zelós de la glória 
y salvació, 
en aquella comarca 

A Sant Magí, martir 

la gent ensenyava, 
ab fervor predicava 
a Jesús redemptor. 

De la sua doctrina 
ne tingué notícia 
lo qui presidia 
la gentilitat, 
mana sa persona 
que en Tarragona 
ab milícia forta 
Jos allí portat. 

Arríban en sa cava 
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ab rabia furiosa, 
prenen sa persona 
fortament lligat, 
qui dir podría 
lo que patiria 
entre gent maligne 
y sens pietat. 

Lo descans li donaren, 
en presó al posaren 
hi·l garrotaren 
de peus y mans lligat; 
la angelical milícia 
ja del cel venia, 



de la caree[ maligne se 'n torna a la cova, tal reverencia 

lo ha deslliurat. a Jesús prega y llora causa sa presencia, 
li donas esfors. la divina essencia 

Vent-se en aquella hora la mana fabricar. 

ab llibertat bona, Com se despertaren 

zelós, en sa cova y allí no encontraren Són tants los miragles 

se 'n agué tornat. al que rossegaren, y tant admirables, 

O, que alegria! ja tan mal tractat, ho publícan retaules 

Que gracias daría puis no l 'encóntran que en son temple hi ha, 

a la divina en sa cova tórnan las presentalles 

de sa llibertat. y prest lo dególlan ja per cert són tantes 
ab gran crueltat. guarisme contar-les 

Pero no tardaren, prest no y bastara. 

que prest hi tornaren; Hont lo degollaren, 

en la cova·l trabaren, allí lo enterraren, Aquellafont tant viva 

en ella agenollat; que llagrimas llam;aren per sos merits exia, 

molt rabiosos y ah plor molt greu, ella ja és piscina 

y tant furiosos devots de la comarca, per qualsevol mal; 

( contemplau piadosos és tradició santa, qui al sant visita, 

com loan tractat). vent-los faltava té salut cumplida, 
lo consuelo seu. ell és medicina, 

Fortament lo lligaren, sa aygua, cordial. 

també·l rossegaren, Per missió divina 

lo encaminaren ningú sia digna Religió dominica 

assia al torrent; veurer la relíquia de nit y de dia 

per sos merit[s] exia de son sagrat cos, guarda sa relíquia 

una font de ay gua viva, en sa iglésia ah veneració, 

la sed remedia allí se venera alla en son temple 

a la mala gent. en un sepulcre y ah reverencia 
enramat de flors. procura sempre 

En tanta abundancia la exaltació. 

begueren de sa aygua, Sa imatge sagrada, 

gran somni los causa, en son altar posada, Finis. 

quédan dormits tots; és tan venerable, 

Magí aquella hora cosa de admirar, 
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