RICARD VIVES 1 SABATÉ 1907 - 2007
Joan Roig i Montserrat

Els pobles, vull dir els pa.lsos, ben sovint obliden tantíssimes persones que, sense grans títols ni carrecs, dia per dia els han anat enriquint i
construint, de vegades de la manera més simple, més original i, a voltes,
estranya.
Vet-ne aquí un exemple: Fa cent anys que va néixer Ricard Vives i
Sabaté, prolífic editor, autor i fervent entusiasta d' aquests fulls tan nostrats
i originals que en diem Goigs, als quals va donar el seu segell inconfusible
i els dota d'una gracia peculiar. 1, qui l'ha recordat? No conec cap
aportació que remarqui la seva tasca indiscutible. Pero en la vida humana sempre hi ha brots de Llum! Gracies a la demanda d'aquesta
col-laboració, que m'han fet uns entusiastes «maginets» de Cervera, m'he
assabentat del seu centenari i el podré fer reviure exhumant amb aquestes
notes detalls de la seva tasca gogística. Ells mateixos em van proposar el
tema que Higa perfectament amb llur lloable «curolla» d'enaltir el
«Gloriós Martir>> de la Brufaganya. Cal dir que Vives i Sabaté publica
en la seva col·lecció de goigs nogensmenys que quaranta edicions
dedicarles a sant Magí.
Pero, quiera Ricard Vives? Un artesa impressor, un xilograf, un pintor, un bell exemple de posseir una cultura general en el món de la lletra
popular impresa, i, molt especialment en els goigs, car en va publicar
més de 1250 edicions, la majoria d'ells decorats amb xilografies sortides
del seu art de manejar la gúbia, i, en les darreres decades, amb els seus
dibuixos, potser no tan reeixits, amb una bona serie amb textos populars
escrits per ell mateix, i, de vegades, fins i tot acompanyats de melodies
seves.
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Fill d'una família amb arrels a les Borges Blanques, va néixer,
casualment, a Reus, i va realitzar tota la seva obra a Vilanova i la Geltrú,
a l'ombra del mestre de xilografs Enric-CristOfor Ricart i de la nissaga
de bons impressors, els Oliva de Vilanova.
Comenc;a a publicar les seves edicions de goigs el1947. Els set primers
fulls, una joia d' artesanía, foren impresos amb una premsa manual de
traure proves d'impremta. Després va adquirir una altra vella premsa,
tipus Stanhope, veritable pec;a de museu, amb la qual va treure a Hum
més de 500 edicions de goigs; i a partir d' aquí j a va adquirir una minerva
on imprimí la resta de la seva obra. En 1' omamentació, tan característica
d' ell i amb petites diferencies en cada temporada, va utilitzar
fonamentalment, com deia abans, els seus boixos i dibuixos i també, en
mol tes ocasions, belles xilografies antigues que va traure d' arxius i
col·leccions públiques i privades. En la majoria d'edicions tan
inconfusibles per 1' estil, les mides i les orles, feia deliciosos tiratges de
bibliofil impresos en pergamí, en paper de fil, acolorits ama... Tot un art
d'artesania, engrescador i recercat avui pels col·leccionistes.
Va tenir una relació amical amb Cervera que va tenir incidencies en
la seva gogística. L' any 1965 editava una serie de 12 goigs dedicats a
«lmatges de la Mare de Déu que es guarden al Museu Frederic Mares»,
dels quals, el senyalat amb el número d'ordre 378, és adrec;at, com
esmenta al dors ell mateix, a una imatge gotica procedent de Cervera.
L' any 1971 fa a la vostra ciutat la primera exposició de la seva obra
gogística i coma recordatori edita amb el núm. 638 uns goigs dedicats a
Sant Pere venerat a la seva famosa i original ermita cerverina, cal remarcar que els versos els va escriure ell mateix. 1, encara, el 1982 toma
organitzar a Cervera una segona exposició dels seus goigs i es va projectar
la interessant pel·lícula de Pau Giralt «Un miler de Goigs», on hom glossa
la seva tasca gogística i tipografica; en aquesta ocasió va fer una edició
commemorativa de goigs, eren el núm. 1164, dedicats al Sant Crist de
Sant Antoni, amb un text poetic del P. Codina i la melodía de Simó
Giribet.
1 cal que evoqui ara tot el floret de goigs dedicats a sant Magí, la
majoria per a la ciutat de Tarragona i el santuari de la Brufaganya, pero
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Fotografia de Ramon M. Razquin. Ulldemolins. 4-7-07.

també n'hi ha de destinades a Barcelona, Vilafranca i Madrid(!). El text
generalitzat és el cUtssic i ancestral conegut arreu del país:
Puix miracles cada dia
el Senyor obra per vós:
Oi'u el quien vós confia,
sant Magí molt gloriós.
1 per il·lustrar-los va gravar tres xilografies, ben reeixides de sant.
Vet aquí una breu ressenya d'aquestes edicions:
- L'any 1953 n'imprimia la primera, destinada a !'ermita del Portal
del Carro de Tarragona, amb una xilografia seva. Hi reprodueix el text
cUtssic esmentat, i porta el número 49.
-El mateix any imprimeix els núms. 50 i 51, molt semblants al'anterior
i destinats a Vilafranca del Penedes i a la Brufaganya.
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GOIGS A LLAOR DEL SANT CRIST
DE
SANT ANTONI DE CERVERA
BISBAT DE SOLSONA

Puix regneu sobre Cervera
des de l'arbre de Ja Creu:
Oh Sane Cn"st, noble senyera,
noslres precs sempre escolteu.
Bell
t.l6
JI'C'I'

umh lllan mA d 14mr'Jr enc~s.
rot el pobln que us venera

1 he.u u.mpnu

llllJllgc v•ne<•dn

de tcmpa rrunots en~ ,
tlr.ts: pclcgríns r.allr.uJu,

lmgeli que el c-rl anvi
'DQn ~Wi l fe1 a Cen·c··o,
que ~• 1~b( rom do de Déu.
0/1 S11n1 Crl.u .. .

¡Sanla imatge mirnclera,
qunnts de cors reconforteul
Oh Sant Cri5t...

l311 cfC'TM r «;QTdnn ~

d'f\ques:c fa t LAn JlnJ.tUglós,
bort>n3 dll!llU de llo:uu;a
el •·ol¡;uorcn bno vlllll•
' el rronfilf_, mlJ rlclcrn
rr.;:~h1.:~~~. re llcu.

El Sant Cdst i el Sant Misteri,
flamcs d'única [ornal,
centres de diví encanleri,
la fe aviven per igual:
fe, divina llumcnera
que cns fa viure de la Creu,
Oh Sant Crist ...

g1,

N'ha estat sempre testimoni
d~ con.s1a.n1 vt.ncmtló
el cambril de Sanl Antoni,
8

~ed~l"C~~\. t~~~x~~·era,

dels devots els cors atreu.
Oh Sant Crisr ...

ll

tan alt preu.

Dlt Sant C:r(<t . ..

Ens doneu, oh Crist, la vida
Lots d'ella visquem,
per donar-la sense mida
pels germans, si els estimem.
¡Oh, qu~ n'és de falaguera
pels qW us ama, vostra creul
perqu~

Amor fi en extrem demostra
el gran da que ens heu donat.
¡Vostra More, Mare nostral
Sol< un D<li• pOt fer l'esclat.
Da ~of c.ur, amb joia vera
l 'n~<q> trun cum vós voleu.
DI• Sa11t Crlsr...
Perdoneu les nostres culpes,
noslre cor mireu pietós¡
no implorem, Senyor, disculpes,
ans tenim ansia de vós.
Vostra Mnre és mitjancera:
confiero en el Cor seu.
Oh Sanr Crisr ...
Desterreu tota injusUcia,
corrupcló i odi violent;
maJ deis homes la cobd{cla

O~es·~~h~ ~~~ fee~1~cera
vinguí a vós com bon romeu.
Oh Sant Crist ...

Oh Sanl Crisl ...

Bl renom d'aque&ta imatgc
s'escampava pels entoms,
l molts marxen amb coratge
com se.ntint celestes corns.

Acompliu voslra promesa,
que a la Creu ja csteu suspes,
alrnjent amb fortalesa,

Puix rcgncu sobre Cervera
des de l'arbre de la Creu:
Oh Sant Cri.st, noble s~nyun,
noslres precs

sempr~ escolt~u.

y, Us adorem, o Crist, i us beneim.
11.

Perqu~

per la vostra creu heu redimit el món.

PREGUEM
Senyor, digneu-vos mirar aquesta famWa vostra, per la q!Ud nostre Senyar Jesucrlst
no va dubtar de lliurar.se a mans deis malvats i de palir el $Uplicl de JG Creu..
Pel tmó teb: Críst, Senyor Mostre. Amen.
EdlciÓ elbmpad• en r«o<dan~a de I'Expotidó que R. Vivet n celebrar d'uno ool'leeeld dolo
teUI Goissala Cah:a da Pen'lions de Ccrvera. L'Alle ln.;augural fou el día 19 de ••nembre de
l'aoy 1981, En tal avlne~nteu el c:ine~lfta Pau Gtralt va preuntar la uva noLahle pel•lfcula:

UN MILER DE GOJGS
A::pJ~fta manifeítacié artlftica fou patrocinada pel

CENTRE COMARCAL DE CULTURA DE CERVERA.
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GOIGS EN LLOAN<::A
DEL
GLORIOS APOSTOL SANT PERE
PIETOSAMENT VliNERAT A CERVERA. EN SA FSGLESIOLA BENEDICTINA DE
PLANTA RODONA, INTITULADA DE S.~NT PERE GROS, AIXECADA DURANT
EL SEGLE XI ALS AFORES DE LA CITADA CIUTAT.

C..ar jull que el ~11 cantaYa
en aqu~lla tri.Ua nit,
3Cntida pena brollava
~n vofire cor ponedit.
Qui poguét i qui podria,
fer en U:. el covard le mor!

Puix Cervera 1.1.!1 té per gllia
des d~ls temps de l'antigol':
PMtegirHt.OJ nil i dút

amb l'upÚt Jel 'OOilrt dmor·,

bé en llar de gran pobre,.-.
.-1 ~·t"\Gr-c fl.lll~ttme-n.tt

SI
fo~¡

ProlegitHIOJ.,.

abafleu Paha dquesa
de eonviure amb Criít. \'i\·cnl.
Deis afanys human• l:a. via
reueguiu com pctca.dor.

Decidit mo.1n:eu vers Roma
on imperad dur tiri\,
í CJJdariu la Cosca broma

Prott1JÚ4·HOJ ••

que é• glbria del món pag.l.
Amb voSlra parla hi creixia
l'arbre .tant pie d'u{anor.
Proltgiu·rtos, ..

El pa de cada jornada
81.1any.ivcu damunt la mar¡
mar que tot ~ovlnt irada
no ut dolia travenar.
En voítrc eor s'escondia
menlre, l'exccl.!la llevor.
Prottslu-noJ .•.
Un Joro vau oir' la críd:~
que remou vo.flrc dciH,
i amb afany que no Lé miJa
sesuiu el Meftre DivL
La vo.<lra :lnima es con6a
de qui é.!l l'amie millor.

Per tres 1;(1 po; Ell 03 dem;ana
!il e~ cerr que l'eftimeu...
Voitra rcspoSla no és \'ana:
· Scnyor, pro u que ho sabcul
En Vót I'E.glé~ia tlndría
son més lnclit defensor.

Prott:giu-noJ ..•

f>rol~siu-no.~. .•

Pcr .scmprc sereu la dura
penyJ. que l'on:a b:at fort,
i també el mur rort que ;Hura

Mes amb tot,quan eau l.t hora
de tut'ment:u rl Fill de Déu,
:.i la vostra 3nima piara
é<& també cert que el negueu.
O vo.ftre cor com slati3l
1 als llaviJ, quina ~tm:arsorl
Pmtt¡Jiu noJ,..

de l'ínfcm la gran di.uort.

TU ES PETRUS us diria
a.mb afefh el Rcdemptor.
Pn>UIJiM·tiO$ •••

l'.

1--l. jcmbrada ja linida,
i el pohle j;a .:1doéhinat,
el tirl lU ccrc.a la vid11
i preQ sou cruci6c.:u .
Vonre m:atirí enaltia
l'arhrc sant j:a tot en flor
l'rofeJlifHIOJ ...

O S:.~nt Pe re que en la giOri<l
~r noftra Ciutat ve11leu,
feu que en la noftra memOria
regni sempre el nom de Déu.

Vrutra mi se.-3 l11. suia
que en& duri a la li millor.

p,.otegiu-IUJI.,.
Puix Ccrvera en Vó:t con6a

des deis temp:!i de l'antigor:
Protesiu.-,.o• nit i Jia
i1Hib 1' tJplt:t tkl t~oUre amor.

Tu dJ Pert. ~. 1 Jamur~t d'aqutiltJ ptdl'a tdiPuJrl rna E1slbia.

PREGUEM

Oh Dlu, que" l'etat,.egar t~l reu rllll;)l Jrua l)t.rt la el,uu dtltt,_~,e J~/; '"'' J, l'll.r Ntr~rtJrr rolen"' de
lligar i Jestlis11r; COI'Jt:tJtix·II M 11'11' 1U.n/t p ,JIM..:Ji .f~ lol ínltrcot.t•itÍ t n l Jn lfiurtnt Je fc1 111/ii'JIIrtl átf$
JtOltru ptt:4tl. Que t1illll i r.!!§llf;t dqt[! JJ!,:j l)tll'~ tli rmluu J11 l' &ptrrl
Dllf Ffl" tf)tJ el.1

'ª"'

IL~;Iu ,f~LJ jt¡:lv. ~~ A~tmr.
o~•••••••••••ooo•••••••~••••o
tflcJmpaJa (!IJ asraJoJJa l"tC.Jf'dan~ át l'Extwsíció que l'llu,or (:Id {tt' Je

EJ;ció
JOI GOIGS e~. Ita
CASA DE CULTURA DE LA CAIXA DE PENSJONS PERA LA VELLESA J D'ES.
TAL VIS dt Cel'tltra,durane luJiaJe, niJ.4LJI.t,.qu~8 de l't~ny '()7•·
++++..:.--++++++++++
Tut P" Ricml VIYe.tl Sab.a•f~~~~~ dT~!u~~;~:~.~~r-~i".~fer~V' ¡ ~ana, 8 e de Sanr Pue ~~~~~ on

11

83

GOIGS EN LLOAN<;A
DE
SANT MAGI DE LA BRUFAGANYA

En la pr~ uJ pou r~n
on grcu m~n t nt JIH ~l rco ,
me' els A njt~li Ul oiJti rcn

Puix miradel cada dia.

el Senyor obr;1 per V65:

Olu '~ qui 1:11 Vós cott{id,
Sant Mdsl molt slorió&.
L'l Divina OmnipotC:ncia

vo1gué que en efta o\Unt:lnya
de la alta Brufaganya,
féniu aspra penitencia.
On U! honra nit i dia,

I'Ordre de Predicador:.. Oíu.. .
No volguC d1ar ocult.ad1

Hum un clar-a. en

un3

tova¡

predici v~u la llei nova
que }esucrift nm ha do~da.

Malta gent es convertia

deixant soJ anticJ errl)rJ. O tu ...
lmperant Maximíl.,
de criSlüns reueguidor,
altre com el per Pretor
a TuragonJo envi3..
Fórcu cotu ovella pia
preientat ;~l llop feroc;. Oiu ...
Demanant-\'OJ, ell, si ércu
el moJgU!I cnc;mt.1dor,
rehel a I'F.mpcrador:
-Crdt•Q., 1Jc- responguéreu
-Sof, u" Déu, l'animQ micr,
r'tconeix ptr Jott
Olu ...

''P"''·

i l~s eaJ cmo!J lnilt:il t t-rh
l tornJreu cl,eta via,
a vonra cava gojOJ.

Otu ...
No trobant-vo!ll, a 1•1nfiant1
a vostra cova tornaren
j al torrcnt tn rosscgarcn
le.! pedrcs en~angonant.
Tal tcrra avui roJe.!l eria
per on p:ns.l el voflre cos
Q(,,,.,

Ah qui u1 f..::ien t~n gn1n mal,
veient-los morir de ~ct,
va u trcurc c.om a pcrf~t
una Íont mecliciML
(l!!e de tola m:alaltia
guareix el qui cgper;t en V ó,,
Oiu ...
Tornaren ells a la cova
i ;lltril volra. u~ arrastraren,
i per hut degoll.uen ...
pera V Ós, gojo.u. prova 1
Ctlftlans- obra moh plaenternren voftre cos.
Ot,~. ..

,-. Prt61ftU per no!tJIIres, SaHt Mal(l.

El que aflon ten t i món,

f(l u que ~1. t¡ ul "tln Intentar
CJJUiempltr of vollre C0! 1

b. y {1 '1

aJ~ 'VIHI

Jl.-v.. r~

MeJ de!pré:. la eh tomareu,
redama.nt-vos, pictós. O tu ...
Les dones quan van de pa.rt1
invoc.ant-vos de bon cor,
les scrviu de baluart
í modereu el dolor.
l.es e!H:ril.s fé\1 prenyadcs
i les dau el [ruit ditzós. O tu, ..
De pigota i de la rosa
.!IOU singular advoca\,
pnix- els qui us h::m recl.amat
amh voluntat fervorou,
guari u, lamb alegria
vi~iten el vostre co:.. Olu ...
Tot"' aquell, qui ~ón trencau
i u:, reciJmen de hon cor,

~~o~~b~~:ed!irS~;o~~raLJ;
Vau curar ses mal.ahies:
Febres, quartJnes,dolotl.

Oíu ...

Frufu ara viéloriÓ.!I 1

de Je•ú•, 611 de Mm"
ef qu~ en Vó• cori{ia,
Sant M"g{ molt glt1ri¡)1,

o;,

~- Perqut siguem. Jignts de les promues Je Cri!l.

PREGUEM

Concediu-nos, 111pliqutm, o f)iu tcHpculerés, que perla i"lt,.ctuió tle Sttnl Mt~pí, A1ñrtir ~C'flre, sisuem
§UdrtLJts de tola ~d'!?er1ila1 i pt4ri{ictJtl Je mals p:Hsamenls en l'esperit. Per nJJil,.t 5enyor.
OU~'J.~·..;:;U(jU:-y.,_)~UOOOUt"';Vr":V0Vr.'.,_;í',l.._;é"¡Uo

Exemplar número

I

de la • Col·lecció iconograhca ele Goigs de Sant Magl ele la Dru(ag<'lnya •·

Telll ande, anbniro, revhaf, Xilogralia "nlral pu Fc::rrer. Any Jc::l Scmyor l973•
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- El1957 publica els goigs núm. 136 amb una nova xilografia, feta
per ell mateix, dedicats a la imatge del sant venerada a la cova submarina de la Punta del Miracle, a la costa tarragonina. El text és una bona
composició del poeta reusenc Xavier Amorós, en el que també s'hi
encasten, harmoniosament, algunes estrofes del text tradicional.
- El1961 edita el núm. 216 amb el text classic i una altra xilografia
també feta seva. L' edició va destinada a la Confraria de Sant Magí Martir,
que radica a Santa Maria del Mar de Barcelona.
- El 1963 fa una segona edició del núm. 136 amb el text de Xavier
Amorós, porta el núm. 280.
- Al cap de deu anys, el 1973 publica l'edició 717 destinada a la
Brufaganya, amb un bell i nou text de J. Segura Lamich.
- En el mateix any i en els inicis del següent treu a la llum dues carpetes
identiques, una, la destinada a la Confraria de Barcelona, amb notes de
Josep Camins al dors, i l'altra, peral santuari de la Brufaganya, amb
notes de Mn. Vicen~ Morera. Llevat dels dos últims exemplars que porten xilografies seves, en els altres utilitza boixos antics del sant, molts
d'ells desconeguts fins ara, amb aquestes xilografies exhuma i divulga
una bella iconografia maginiana, en gran part, desconeguda del públic.
- L' any 1978 publica els goigs núm. 983 en commemoració de
l'Exposició dels seus goigs a Madrid, que havia estat promocionada per
1' associació de tarragonins residents en aquella ciutat. El text, és el classic.
- El mateix any n'imprimeix uns altres, sense localització, amb els
mateixos trets de !'anterior, són el número 984.
- El 1982 fa una altra edició del mateix text, el full núm. 1131, amb
una xilografía antiga a tota plana i, al dors, els goigs. Eixí en
commemoració de 1' Exposició de la seva obra gogística realitzada aquell
mateix any a 1' Hotel Lauria de Tarragona.
- 1 encara, el mateix any, n'imprimeix l'última, la núm. 1133 que
correspon al dors de 1' anterior.
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Ricard Vives i Sabaté, amb la seva obra, ajuda també a redrec;ar el
país. Tot i que els seus fulls presenten de vegades una certa monotonía,
tenen una marca d' artesanía i un encís especial, s' hi veu 1' empremta del
seu art. I, indubtablement, són una fita interessantíssima de la gogística
catalana.
El seu record perdurara anys i anys en les seves edicions.

Autoretrat xilografic.
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