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UNES COBLES AL GLORIÓS SANT MAGÍ
IMPRESES A CERVERA L’ANY 1763
Ramon M. Xuclà Comas
imprimir l’any 1763 per Antònia Ibarra a
la impremta de la Universitat de Cervera.

En el catàleg de publicacions de Sant
Magí publicat al quadernet de l’any 2012
(Núm.20) elaborat per Ramon M. Razquin
hi trobem una referència a unes cobles
que reprodueixo íntegrament en aquest
escrit i que tenen el seu interès per dos
motius fonamentalment. El primer perquè
son cobles dedicades a sant Magí i el
segon perquè van ser impreses a Cervera
l’any 1763 “en la Estampa de la Real
Universitat, per Antònia Ibarra viuda”.

D’aquesta impremta s’ha de dir que
des del 1735 al 1788, la família d’Ibarra
va tenir la concessió del prestigiós segell
de la Universitat de Cervera. Manuel
Ibarra, germà del gran Joaquim Ibarra,
s’encarregarà de les impressions durant
aproximadament 20 anys i a la seva mort el
1757 passa a la seva vídua Maria Antònia
Cous, que es va trobar grans dificultats
per a l’exercici de la seva activitat per
la pobresa de mitjans. Un gran defensor
de la continuïtat d’aquesta impremta va
ser Josep Finestres i va ser precisament
en una obra seva el “Hermogeniani”, on
trobem per primera vegada a la portada
el nom d’Ibarra vídua. Aquest serà un
període de gran esplendor i abundant
en publicacions. La seva filla Antònia
Ibarra pren les regnes de la impremta en
les mateixes condicions de treball, però
la distingeixen la solteria i el seu domini
de la tècnica i mecànica d’impressió. Els
seus treballs arriben a ser molt valorats. Va
compondre amb caràcters grecs, llengua
important en els ensenyaments de l’època
i proporciona serveis importants, sovint

És un quadernet de tants sols quatre
pàgines inclosa la portada, en la que hi
trobem la representació clàssica del sant
fent brollar l’aigua de terra amb el seu
gaiato. El fet significatiu dins de l’evolució
de la representació del sant en els diferents
goigs que coneixem del mateix com
en altres representacions del mateix en
oratoris impresos, novenes i llibres sobre
la seva vida i fins i tot en representacions
de quadres, està en què no apareixen els
soldats romans i que porta un llibre obert
a la seva mà esquerra, essent aquest un tret
poc habitual en la representació de sant
Magí. El llibret mesura 20 centímetres
de llarg per 14 d’ample. És sobre suport
paper ben conservat i, com deia, es va
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altruistes a la Universitat de Cervera. El
seu peu d’impremta és “Cervariae: typis
Academicis, excudebat Antonia Ibarra,
Emmanuelis F.” .1
Aquestes cobles de Sant Magí ens
relaten la vida del sant per les terres
catalanes de la Brufaganya en un total
de setanta versos o “cobles” pròpiament
dites, que son prou curioses en el seu
contingut. Reprodueixo a manera
d’exemple un vers de dita cobla:
Respon Sant Magí:
Lo qual pres estava,
Lo que jo predico
Es doctrina sana.
L’altra referència que he de fer és a les
“cobles” i la distinció, cas de ser-hi dels
anomenats i més coneguts goigs. De fet
s’anomenen “cobles” a tots i cadascun
dels versos que integren uns goigs si bé
les cobles pròpiament dites son versos en
major número que els que normalment
integren els goigs i es caracteritzen pel fet
que, a diferència d’aquells, generalment
no hi ha tornada o repetició de vers a
manera de tornada, retronxa o refrany.

Àngels Subirats2 “.. que els goigs, han
estat el gènere de conreu més fecund a
Catalunya com a cançons religioses per
lloar les excel·lències dels sants; són
una forma de litúrgia popular. El terme
«goigs» és la traducció de «gaudia» de
les composicions llatines dels set goigs
«terrenals» («Septem gaudia»). En
els textos catalans cada estrofa glossa
uns goigs i aquest mot hi apareix o hi
és al·ludit d’alguna manera. A causa
d’aquesta repetició del mot, hom va
substituint de mica en mica el nom

Pel que fa pròpiament als goigs tal i
com els coneixem, la mateixa impremta
en va imprimir varis sota l’advocació
també de Sant Magí. A ells em referiré
en un proper escrit completant en aquest
cas el catàleg esmentat a l’encapçalament
d’aquest escrit.
Quant al nom de “cobla” he de
dir, seguint Judit Balsach i Maria-

Judit Balsach i Maria-Àngels Subirats, “Els
goigs de Cervera: inici al seu estudi”. Miscel·lània
Cerverina 6, (1989).

2

Rubio y Borrás, Historia de la Real y Pontificia
Universidad de Cervera. Barcelona: [Joaquín
Horta], 1915-1916.

1
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de «cobles» pel de «goigs» o els seus
sinònims «Uaus» o «llaors», aquest últim
sembla que és preferit a València.”

de Sant Magí que reprodueixo en aquest
escrit. A tal d’exemple puc citar les cobles
en alabança de la imatge del sant Crist
de Sant Antoni de l’any 1796 i altres
“coplas” cantades a la Verge del Miracle
del PP Caputxins de Cervera “..en temps
de necessitat de pluja.....” de l’any 1765.

Pel que fa a cobles cerverines i tal
vegada a cobles impreses a la Universitat
de Cervera, n’hi han altres a part de la
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