SANT MAGÍ A COPONS, MÉS QUE MAI!
GOIGS A LLAOR DE SANT MAGÍ, VENERAT AL PEDRONET
DE COPONS
Carles Muñoz Pallarès
A l’edició número 23 dels Quaderns
Barri de Sant Magí, vaig tenir l’honor
de donar a conèixer el pedró dedicat a
Sant Magí de Copons. Enguany, amb
aquestes línies, em complau compartir
amb els cerverins i cerverines una gran
fita assolida al nostre poble, aquest
2015, pels qui estimem l’anacoreta de la
Brufaganya: la primera edició dels Goigs
a llaor de Sant Magí, venerat al pedronet
de Copons.

Copons, es va presentar la primera edició
dels Goigs a llaor de Sant Magí, venerat
al pedronet de Copons, promoguda per
Gogistes Tarragonins i la parròquia de
Santa Maria de Copons. Després de la
recuperació del pedró de Copons l’any
2011 i la posterior benedicció de l’actual
imatge el 2013, l’edició d’aquests goigs
apareix amb el desig d’alabar amb més
solemnitat sant Magí, tot acompanyant
les celebracions que li són dedicades,
destacant-ne la ja tradicional benedicció i
repartiment de l’aigua miraculosa que es
duu a terme per la festa major de la Mare
de Déu d’Agost, aprofitant la proximitat
de la diada de Sant Magí.

Copons és un petit poble acollidor,
situat a mig camí entre Calaf i Igualada,
a la comarca natural de l’Alta Segarra,
a 30 km de Cervera. Envoltat de feixes,
fonts, horts i antics molins, i delimitat
per dues rieres, a Copons trobem
carrerons i placetes, i cases grans i
senyorials del segle XVIII que són
testimoni d’una època pròspera on els
negociants coponencs eren coneguts
arreu d’Espanya. No sabem des de quan
sant Magí va voler ser venerat a Copons,
però en tot cas ja fa diverses centúries
que la nostra vila té un pedronet que
l’honra.

L’absència des de fa molts anys d’uns
goigs propis del poble als oficis de la
parròquia i la redescoberta a Copons
de sant Magí han propiciat que aquesta
edició sigui avui una realitat.
Amb aquesta esplèndida edició dels
Goigs a llaor de Sant Magí, venerat al
pedronet de Copons, la nostra vila pren
part novament de la tradició gogística,
aportant un punt de frescor a la religiositat
popular.

El passat 25 d’abril, a l’església de
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Una edició meravellosa
L’associació Gogistes Tarragonins,
dedicada des de fa 35 anys a la
divulgació de la tradició gogística, ha
ofert de manera totalment desinteressada
el seu saber fer per a l’edició. Des d’un
bon principi, Gogistes Tarragonins va
mostrar un especial interès en promoure
aquesta edició juntament amb la
parròquia de Santa Maria de Copons.
Un interès motivat, sobretot, per la
simbologia que té sant Magí a Tarragona,
on se li professa, com a Cervera, una
gran devoció i estima. Ha estat realment
un plaer el tracte amb ells i veure’n els
resultats. Cal reconèixer-los tota la tasca
de coordinació en la producció dels goigs,
així com el seu valuós assessorament. És
la publicació número 1013 de Gogistes
Tarragonins i els seus goigs número 754.
La lletra:
Mossèn Carles Riera Fonts, rector
dels Prats de Rei, ha tingut la gentilesa de
composar l’entrada i final, així com dues
estrofes dedicades a Copons. La resta de
les estrofes són les mateixes que trobem
al text tradicional dels Goigs de Sant
Magí del santuari de la Brufaganya que
Mn. Carles ha revisat lingüísticament.
S’han volgut guardar aquestes estrofes
així com la rescobla “oïu el qui en vós
confia, sant Magí molt gloriós” per
mantenir la tradició maginenca de la
gran majoria dels goigs dedicats al sant.

Dibuix de Josep M. Virgili.

tradicional (títol, estrofes, melodia,
imatge del sant, orla i pregària). El color
escollit, marró-rogenc, evoca l’hàbit de
sant Magí.
El senyor Josep Maria Virgili
Sastre de Tarragona, membre de
Gogistes Tarragonins, ha realitzat unes
il·lustracions delicadíssimes de la imatge,
del pedró i del poble vist des dels horts.

Il·lustracions i maquetació:

Per a l’orla Josep Maria Virgili
presenta un boix ufanós tan arrelat al
món maginenc com a l’entorn natural
coponenc. A la mateixa orla hi distingim
els dos atributs més coneguts de sant
Magí: la palma i el gaiato. Igualment,

Els goigs es presenten en forma de
díptic amb una portada, dues pàgines
centrals i una contraportada. La pàgina
central dreta és la que ens mostra els
goigs en sí, en la seva disposició més
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seus botxins).

l’orla té l’escut de Copons i dos càntirs
d’aigua on s’hi llegeix Sant Magí i
Copons.

Adjuntar l’acompanyament musical a
l’edició és deixar els goigs sempre a punt
de poder interpretar en el futur, evitant
el que passa en altres goigs on, per falta
de l’acompanyament o simplement de la
melodia, moltes vegades aquesta es perd.

La maquetació és també de Josep
Maria Virgili, que ha trobat el punt just
de tradició i actualitat.
Música:

La música ha estat revisada per
Monsenyor Valentí Miserachs Grau,
mestre de capella de la basílica papal de
Santa Maria la Major de Roma des de fa
més de 40 anys, i persona molt vinculada
a la nostra comarca. Ha compost la
música de molts goigs.

L’Anna Closa Pujabet, coponenca
i directora de l’Escola Municipal de
Música de Santa Coloma de Queralt,
ha compost la melodia per aquests
goigs donant-los un aire festiu i alhora
solemne. La pàgina central esquerra de
l’edició s’ha dedicat íntegrament a la
melodia amb el seu acompanyament per
a piano i amb la lletra de les tres estrofes
que més es canten a les celebracions: les
dues dedicades a Copons i la que descriu
el miracle més universal de sant Magí
(fer brollar una font medicinal per als

Nota històrica:
A mi mateix, atenent a la tradició
d’emmarcar uns goigs en el seu context
geogràfic i temporal, m’ha abellit
explicar a la contraportada de l’edició on
és Copons, qui fou sant Magí, el procés
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de Copons, així com representants de
Gogistes Tarragonins i de la Confraria
de Sant Magí màrtir de Tarragona, que
es desplaçaren per a l’ocasió a Copons,
coincidint amb l’excursió al poble que
organitzà la mateixa associació Gogistes
Tarragonins.

de redescoberta del pedró de sant Magí
de Copons i el perquè d’aquesta edició.
El text s’adreça tant a qui coneix el poble
i el sant com a qui per mitjà d’aquesta
edició pugui descobrir Copons i/o sant
Magí.
Encoratjo tothom a adquirir exemplars dels Goigs a llaor de Sant Magí,
venerat al pedronet de Copons. Amb
l’obtenció d’aquesta exquisida edició
col·laborareu amb la parròquia i amb
la tradició gogística, un fet cultural
secular propi dels Països Catalans. Per a
la compra, podeu posar-vos en contacte
amb un servidor al 620 21 36 99.

El Cor Trinvant de Calaf, amb quatre
veus femenines i tres de masculines,
introduí l’acte amb una peça musical
i interpretà altres obres intercalant els
diversos parlaments. Fou un privilegi que
acceptessin la nostra invitació i poder
gaudir dels seus cants.
El rector de Copons, mossèn Enric
Garcia, obrí amb una salutació a tots
els assistents, agraint la visita dels
tarragonins, i explicà alguns detalls
entorn a la producció dels goigs i els
precedents.

Una festa de presentació per al record
Durant la segona visita pastoral
del bisbe de Vic, Romà Casanova, a
les parròquies del Sector de Ponent de
l’Arxiprestat Anoia-Segarra, el 6 de
juliol del 2014, vàrem tenir la joia de
preestrenar els Goigs a llaor de Sant
Magí, venerat al pedronet de Copons
davant del mateix pedró, en companyia de
les parròquies veïnes, gràcies a l’interès
del propi bisbe i de disposar, ja en aquell
moment, de la lletra i la melodia. L’únic
que no teníem llavors era la completa
edició de Gogistes Tarragonins. És per
això que, per a aquella ocasió, es preparà
una edició popular perquè es poguessin
seguir els cants.

El senyor Joaquim Galià (gogista,
confrare de sant Magí i portant de
l’aigua de Tarragona) parlà visiblement
emocionat en representació del senyor
Carles Baches (president de Gogistes
Tarragonins), que per motius de força
major no pogué acompanyar-nos. El
Sr. Galià ens presentà el senyor Adolf
Quetcuti (president de la Confraria de
Sant Magí màrtir de Tarragona), que
desenvolupà un interessantíssim i alhora
sentit discurs sobre el fet maginenc i
mostrà la seva satisfacció de veure com
Copons ha redescobert sant Magí i s’ha
volgut oferir uns goigs editats amb tanta
cura.

L’esplèndida edició de Gogistes
Tarragonins es mereixia un acte de
presentació. Aquest es féu dissabte 25
d’abril, a l’església parroquial, plena de
gom a gom, seguit d’una missa en honor
a Sant Magí. A l’acte, que promogué la
parròquia de Santa Maria, hi participaren
el Cor Trinvant de Calaf, els Músics

La coponenca Teresa Múnera fou
la rapsoda de la tarda, tot recitant les
estrofes de la nova edició dels goigs,
acompanyada al violí per la també
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coponenca Martina Muñoz, perquè els
assistents poguéssim gaudir dels versos
i la melodia dels ja oficials Goigs a llaor
de Sant Magí, venerat al pedronet de
Copons.

travessera, guitarra, piano, violí, ...) i que
s’agrupen per a participar en els diversos
esdeveniments culturals i festius del
poble. Desitjo que la marca “Músics de
Copons” pugui anar fent coses més grans
en el futur, engrandint el planter dels més
petits i aixoplugant algun adult més.

L’apoteosi final fou la interpretació
dels goigs per part dels Músics de
Copons, instrumentalment un primer
cop i acompanyant el Cor Trinvant a
continuació. I un tercer cop amb tot el
públic assistent. Fou, amb tota certesa, el
moment més emotiu.

La qualitat de les interpretacions
musicals, així com la passió i bon gust
que desprenien els diferents discursos que
es van pronunciar, van deixar admirats
a tots els assistents. Cal remarcar que,
entre els assistents, també hi havia una
delegació dels Amics de sant Magí de
Cervera, a qui sempre hem d’agrair el
seu sosteniment als maginets de Copons.

L’actitud i l’excel·lència de la
participació dels Músics de Copons
va ser un dels puntals de l’acte. Els
Músics de Copons són un grupet de
nens i nenes, joves i no tan joves, que
toquen varis instruments (acordió, flauta

Seguidament a la presentació, Mn.
Enric Garcia, Mons. Valentí Miserachs i
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Mn. Francesc Gallart (capellà consiliari
de la Confraria de Sant Magí màrtir
de Tarragona), concelebraren una
missa cantada en honor a Sant Magí,
acompanyada també pels Músics de
Copons. Mossèn Francesc Gallart,
capellà de capçalera del culte a sant
Magí, ens brindà unes boniques paraules
de suport, germanor i agraïment. Els
cants finals foren els Goigs en lloança del
gloriós màrtir Sant Magí de Tarragona
(per cortesia als nostres visitants) i el
Virolai.
La festa es clogué amb coca per
a tothom al Pla de Missa. Fou una
celebració molt maca que deixarà un
molt bon record a tots aquells que hi vam
participar.
*****
Tothom que ha ajudat a fer
realitat l’edició dels goigs i la festa
de la seva presentació mereix un
total reconeixement per la il·lusió,
predisposició i encert demostrats. Han
estat moltes persones, tant de Copons
com de fora, que han tingut una resposta
molt positiva i enèrgica a la petició de
col·laboració.

com per la col·locació d’una placa
commemorativa de la jornada al pedró
de Sant Magí, on s’hi poden llegir les
estrofes dels goigs dedicades a Copons,
tot ennoblint una mica més aquest racó
tan estimat de la vila.

A més a més, cal agrair el suport de
l’Ajuntament de Copons en l’acolliment
dispensat als quaranta tarragonins que
aprofitaren la presentació dels goigs
per a gaudir de tot un dia al poble, així

Bona festa de Sant Magí 2015!
Text i imatges: Carles Muñoz Pallarès
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