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L’HAVANERA DE SANT MAGÍ

Entrevista a Duet Alborada i Isabel Velverde
publicada a La Veu de la Segarra

Núm. 741, de 10/07/2009.

Si una peça destaca en la banda 
sonora de la Festa de Sant Magí és
l’havanera amb que la banda acom-
panya el repartiment de l’aigua per la
ciutat. Aquella cançó ha sonat sem-
pre en la festa, tot i no disposar d’una
lletra que l’acompanyés fins l’any pas-
sat, quan el treball dut a terme pel
Duet Alborada i la Isabel Valverde ha 
permès disposar d’una peça completa,
amb la música de sempre i una lletra 
totalment escaient.

P.- Quan us van fer aquest encàrrec?
DA.- L’any passat vam fer la caminada 
fins a l’ermita de Sant Magí, com fa
molta gent, però a nosaltres ens van 
demanar que cantéssim unes quantes
havaneres allà, mentre s’esmorza-
va, i vam pensar que si tinguéssim
l’havanera de Sant Magí i aquesta tin-
gués una lletra, també la podríem cantar. I
així va ser com vam agafar la partitura 
i vam començar a veure com podíem
cantar-la i a fer els arranjaments de la 
música.

P.- O sigui que vàreu començar treballant 
la part musical?
DA.- Sí, primer vam enregistrar la mú-
sica en un estudi de Lleida i quan la
vam tenir feta, va ser quan vam con-
tactar amb la Isabel per acoblar-hi la
lletra.

P.- La música ha variat?
DA.- No, segueix sent l’havanera de 
Sant Magí de tota la vida, la que es
toca durant el repartiment de l’aigua, 
però l’hem adaptat per a nosaltres.
De fet és una havanera, amb el dos per 
quatre típic, però té un toc de marxa
també. Potser nosaltres l’hem fet 
més havanera, però la melodia l’hem
respectat totalment.

P.- Va ser complicat fer-hi una lletra?
IV.- No, perquè sempre he fet coses 
per a Sant Magí, ja que allà em vaig
criar, o sigui que em va ser relativa-
ment fàcil. Quan m’ho van proposar, al
cap de pocs dies ja la tenia feta. Un cop 
feta la lletra, vam reunir-nos al seu estudi 
per acabar de quadrar-ho tot.
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P.- Va ser complicat?
DA.- No, de fet no vam retocar-la 
gaire. La lletra és molt maca, perquè
explica ben bé tota la festa.  Ho 
toca tot una mica, però sobretot el
repartiment de l’aigua, des de la sor-
tida del barri, els ruquets passejant,
l’espígol... La cançó és el resum per-
fecte de la  Festa de Sant  Magí.
De fet, tot el procés va ser molt rà-
pid, és a dir que des que ens ho van
demanar fins a que va estar enllestida, 
potser no va passar ni un mes i mig.

P.- Quan vàreu fer l’estrena de la cançó?
DA.- L’estiu passat, el dia 18 d’agost 
del 2008, durant el mateix sopar de
Sant Magí a la plaça Major. Des de 
llavors l’hem tocat en varis llocs, però
aquell dia també la vàrem cantar amb la 
Isabel.

P.- Els va agradar a la gent del barri?
DA.- Moltíssim, tant a la gent com a la 
junta de la festa.

P.- Quan la podrem tornar a escoltar?
DA.- Ben aviat, la setmana que ve a 
la festa del Barri del Carme. Per la
vigília cantarem al carrer Combat i el 
dia de Santa Carme ho farem al pati
de la residència de l’Hospital. Allà els 
fem participar molt, perquè cantem
cançons molt conegudes, molt popu-
lars, que tothom sap i que no els costa
gaire cantar amb nosaltres.

P.- Us va agradar l’encàrrec de Sant 
Magí?
DA.- Molt. La nostra il·lusió era adap-
tar-hi una lletra a aquesta havanera,
per poder-la cantar, i ho hem fet molt a 
gust.

Alexandre Robert, M. Isabel Valverde i Joan Valverde.
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IV.-  Quan m’ho van demanar, em 
va fer una gran il·lusió. Jo he sentit
aques ta  mús ica  des  de  pe t i t a  i 
la identifico amb tota la festa. L’he
sentit sempre, quan jo també repartia 
l’aigua, com també havia fet. Era una
música que a mi em feia vibrar, que em 
quedava gravada, i mai m’hagués pogut
imaginar que jo en faria la lletra.

P.- Heu tingut algun altre encàrrec 
d’aquest tipus?
DA.- D’aquest tipus no, però aquest any, 
pel nostre compte també hem inclòs

al nostre repertori la sardana de “Cer-
vera, ciutat pubilla”, amb la lletra
que va fer el Josep Corbera. Per la 
Fira de Sant Isidre ja la vam cantar
també.
De fet, sempre el nostre repertori 
ha estat format només per cançons
catalanes, però últimament hi hem incor-
porat més sardanes, perquè la mateixa
gent ens ho demanava. Ara cantem sar-
danes molt conegudes com “Llevantina”,
“Girona m’enamora”, “La puntaire”...


