CONEIXER ELS LLOCS DE SANT MAGÍ
Carme Faro i Joan Torren
Barcelona, 10 de julio! de 2008
Els mostres amics cerverins ens han
fet coneixer la devoció a Sant Magí.
Fa poc més d'un any que l'arnic Josep
Mas va venir a 1' entitat dels Amics dels
Goigs amb la finalitat de poder escollir
alguns deis Goigs de Sant Magí, que li
calien per poder bastir una exposició.
Per Sant Magí varem venir a Cervera,
per visitar l'exposició, que, per cert, era
exposada amb un gust exquisit. També
la resta de la festa ens va agradar mol tí ssi m... els carros, el repartiment de l' aigua,
els cavalls tan ben guarnits, el passeig
del "maginet", la missa, 1' església, el
miracle del Sant, ... tota una tradició que
diu molt bé d'aquesta gent que estimen
tant la seva terra.
Aquest dia ens varen acompanyar a
visitar la capelleta de Sant Magí, un lloc
molt ben arreglat.
Aquest hivern passat, un diumenge
assolellat, els nostres amics ens varen
fer coneixer una Ermita de Sant Magí a
Guardiola.
La pau, la tranquil·litat, el bonic paisatge, la majestuosa alzina que s' al~a com
un guardia d'aquell preciós paratge, ens
van fer decidir a editar un nou "Goig" a
SantMagí.
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L' Alba Vilaró ens va fer la il·lustració,
un amic de Guardiola, 1' Antonio Solé, ens
va cedir una fotografia de !'Ermita i el
Josep Mas, ens hi va fer un escrit adient,
i amb tot aixo i un "goig" anterior ja ho
varem tenir tot per editar el "Goig".
El día 27 d'abril, diumenge, tots cap
a 1' Aplec a Guardiola. Feia anys que
no gaudíem tant d'una experiencia tan
emotiva. Tota la nostra família, -quatre
generacions- hi varem assistir i cantarem
els Goigs a Sant Magí.
Després de la missa, que va celebrar
Mn. Bonifaci, varem fer un bon esmorzar
tots els que érem a la festa i amb un bon
ambient de companyonia, i després tothom va tornar cap a casa amb una forta
sensació d' alegria.
La nostra amistat amb la família
Vilaró-Solé ens ha portat a Cervera i a
coneixer el Josep i la Victoria, gent oberta
i amb un cor molt gran, que ens han encomanat 1' estimació envers aquesta terra, la
seva gent i les seves tradicions.
Gracies de tot cor i, si us plau, deixeunos participar de les vostres coses.
Visea Sant Magí, que ens ha fet coneixer unes persones excel·lents i unes fes tes
entranyables.

Goigs en alaban(;a del gloriós martir

SANT MAGÍ

Dibuix: Alba Vilaró i SoJt

Venerat a la seva Ermita de Guardiola, La Noguera
Puig mitades cada dia
Lo S.nyor obrn per Vóo;
Oiu al qui amb Vóo confia.
Sant Magf Mirtir glorióo.

La Divina Providencia
Volgué qne'n l'aha muntanya
Nomenada Brufuganya,
Fésseu aspra penitencia.
Hont la fe loo paB>S guia
Del Romeu molt feJVOCÓJ, etc.
No pagué estar ocultada
Uum tan clar.t m una cova,
Predici.vau la Uei now..
Per Jesu-<:hrút revelada;
Molla ~nt se convertía,
DeixaJ1t 50S groaen enuB,. ele.
lmperant Maximi3
De Chrútians peneguidor,
Altre, rom eU per Pretor,
A lllna¡¡ona mvi3;
F6reu qua! oveUa pia,
Presenta! al Uop feróo, etc.
Demanant-YOS ell si éreu
Aquell Mago encantador,

Rebelde al Emperador,
O.rútii só, li reoponguéreu,
Sois un Déu !'anima ntia
Regoneix per oon espóo, etc.

En la presó

\"OS posaren
Hont greument afligiren;
Mes los in~ls vos obriren
J b c.KfMIC'ti U'CII , I'('U:
Tomant promptt, dreca vía
A \QSin cava goaót, etc.

Les dones quan v.m de pan
Si us n!elaman de bon cor,
Les serviu de gran reoguart.
Mitigant~es lo dolor.
1 la eslbll que no cria,
Logra. filb, llet i 10<6o. etc.

Ern&rio al instanL
Furi()S()S en busca anaren,
1 al torrent vos rossegaren:

Les pedres eruanguinan~
Vui la terra roses cria,
Per hont .,...a YOOtre Cos. etc.

De la pigota i la rosa
Sou singular advoca~
Puix als qui us han implora!
Amb \'t>luntat fervorosa
Cwau lo que'ls alligia,
Samarita bondadóo, etc.

Als que us feian tan gran mal
Veient~ morir de set,
Tr.tgUéreu com a ferfet
Una font medicinal,
Que de tota malaltia
Cura') qui m creu poderós, elC.

Per aquelb que són u-enal.!.
Si busan YO!Itre fa\ur,
Alcan<;au Vóo del S.nyor,
Que molt prest sian curals;
Sanau tnta malaltia.
Quartane~, dolor i 105, etc.

Pujareu dalL a la CO\"a,
1 alua voha 08 amullilren
Firu aUi honl vos degollaren
Dant d'amor l'úJt.ima pm\'a;
Christians fcnt obra molt pia,
Os entemm com ditxós, etc

Cervera í Guardiola

Per cert pasma al unr.~rs.
Que'ls que anavan :s<)SQvaJlt
Per veurer vostre Cos Silllt
Quedaren cegos enters,
Mes pregant elb a porf~a,
Vuua els tomarcu piadós, ele.

Os \'eOer.m Protector,

1 de l\05lr.l tem1 honor
Sou tamhé antic Patriarca
Logra~t-nQ!I grácia i porfia
Oh gran aatre Uuminós:
TORNADA
Puix honor i bona gula
D'aquesl principal sou Vós;
Oiu al qui amb Vos conlia
Sant Magí Mirtir glorióo.

R/. Pcrque siam dignes de les promcscs de Jcsucrist

AMw:s oos CoK;~. carrer Comte Borrell, 307, 2n- 08029 BarceJona -Tel. 93 321 64 51
Edlcl6 Núm. 1l de 1.000 golgs, lmpre~os en record de 1& Festa de Sant hbigí, 1. Guardiola,
el 27 d'abrll de 2008, amb la col·laboracló deis Al«:s oru GOK3 de Barcelom1
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