GOIGS SEGARRENCS DEDICATS A SANT MAGÍ (IV)
Josep M. Llobet i Portella

De les cinc composicions en forma de goigs dedicades a sant Magí
que es troben en un llibre escrit durant la primera meitat del segle XVIII
pel prevere Bernat Vaquer, que era rector de Vilagrasseta, aquesta que
avui oferim és la quarta. Les tres anteriors, ja les hem reprodu'it en
diferents números deis Quaderns Barri de Sant Magí.
Aquesta quarta composició, que porta per títol Cobla a sant Magí,
martir, té nou estrofes de vuit versos. Les rimes són consonants o
assonants, segons necessitat, i els versos tenen cinc o sis síl-labes.
Cobla a sant Magí, martir
Magí en Brufaganya,
molt prodigiós,
la honrra d 'Espanya,
sou sant gloriós,
alcansau-nos aygua,
rossio del cel,
féu-nos esta gracia
per honrra de Déu.

al poble de Israel;
axís vós, qual altre,
també u sabe u fer,
ja teniu la vara
y de Déu lo poder.
Vós donareu aygua
a n 'aquells tyrans
que us atormentavan
com a inumans;
los que us la demanan,
tots són christians,

AlZa en la montanya,
al profeta Moyses
dona malta aygua
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d'ells apiadau-vos,
o gloriós sant!

está indignat.
Si las culpas nostras
són impediment,
las avorrim tatas
ab gran sentiment,
que en lo cornos pesa
aver Déu offes,
prometent des de ara
ja no pecar més.

Per vostres grans merits,
en vós confiam
que, com a bon pare,
als fills ajudau;
poder que teniu
de Déu és molt gran,
sens vós patiríam
de set y de fam.

Sant Magí, clemencia
de nostres infants
y, per sa innocencia,
vos la suplicam,
que, si no·ns socorra,
patiran de fam
y a vostra presencia
ja estant tots plorant.

Sempre que us reclaman
los vostres devots,
en lo que us demanan,
sou molt piadós;
favor escansara
lo vostre amor
y donau-nos aygua,
sant molt gloriós.

Que faran las mares?
Que fills criaran?
Si pa los demanan,
ellas no·ns tindran.
Vós, piadós pare,
mirau que treballs,
féu que no patéscan
pares ni infans.

Que, si no·ns socorra
vostra charitat
ab pluja en esta hora
de necessitat,
cosa és molt certa
és causa·! pecat
y Déu nostre pare
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