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LA MÚSICA DE SANT MAGÍ 

La llarga tradició de la devoció cerverina a Sant Magí ha donat, al 
llarg de la historia, un bon nombre de composicions musicals, ben segur. 
Lamentablement moltes d'elles no s'han conservat (com la majoria d'obres 
musicals cerverines) per l'incendi de l'arxiu de la Comunitat de Capellans 
de Cervera. De tota manera, a més de la música del senyor Simó Giribet 
Puig (cosí de l'avi de qui escriu aquestes ratlles) que aquest any podrem 
escoltar, entre les partitures conservadas a I'Arxiu Historie Comarcal de 
Cervera i provinents de fons particulars, en trobem dues dedicades a Sant 
Magí. És tracta de dues obres sobre el text deis Goigs populars al Sant. 
Les dues estan escrites per la formació de 2 violins, flauta, 2 clarinets, 2 
cornetins, fiscorn, baix, i tres veus mixtes (2 tiples i baix), i són del mateix 
autor: lgnasi Maymó i Martí. 

D'aquest autor ben peques coses n'he pogut esbrinar (no figura en 
cap llibre per especialitzat o local que sigui). El suposem un músic local, 
ja que bona part de les seves obres són dedicades a sants i festes de 
Cervera o l'entorn, i el podríem situar nascut en la decada de 185 ... 
L'única dada que tenim és que l'any 1866 escrivia la seva onzena composició 
(un Rosari amb instruments) essent escola de Montserrat. Aixo ens revela 
una capacitat compositiva for¡;a prematura (els escolans solen ser-ho fins 
als 14 anys), ja que trobem obres seves datades des de 1864. Entre les 
seves obres més destacades hi trobem una gran quantitat de Goigs (al St. 
Crist de Cervera, a St. Ramon Nonat, a la Verge del Carme, a Sta. 
Llúcia, ... ), 2 Salves, 2 Rosaris, un Pare Nostre, Ave Maria i Gloria per 
quartet de corda i una Missa per orquestra. 

Per la seva formació vocal-instrumental i per d'altres dades 
documentadas, podem suposar que aquests goigs a Sant Magí eren 
interpretats per la Capella de Música de Cervera en la diada del Sant. La 
Capella de Música de Cervera era una formació musical de la Comunitat 
de Preveres, d'uns 15 a 25 músics (variant durant el s.XIX) capellans i 
laics (en menor mesura) , tots homes, amb escolans cantant les parts de 
sopra. En un "projecte de arreglo" de la Capella de Música de 1849, en 
arribar al punt de les qüestions economiques, i havent especificat els sous 
pels músics, s'estableix que les administracions o interessats en que 
assisteixi tota la Capella a alguna funció pagaran 18 pessetes, 9 ptes. si 
es tracta d'una novena, i 19 reals en el cas deis novenaris de St. Cristofor 
i St. Magí. Aixo, que demostra una practica habitual en la presencia de la 
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Capella de Música a St. Magí, queda corroborat en l'acta d'una reunió de 
la Comunitat de Preveres {31 de gener de 1848) on es comenta, pels 
"Capitans de St. Magí", el deute economic amb la Capella de Música. 

El Mestre de Capella, obligat a escriure algunes composicions propies, 
també podia interpretar-ne i adaptar-ne d'altres autors, com sembla que 
féu, en aquest cas deis Goigs de St. Magí, l'aleshores Mestre de Capella, 
el Rnt. Salvador Vidal (co-autor de les Completes), carrec que ocupa de 
1862 (any en que morí !'anterior Mestre, Cristofol Farré) fins el 1883. 
També cap la possibilitat que no s'interpretessin fins uns anys més tard, 
sota el mestratge d'lgnasi Esteve, Mestre que succeí a S. Vidal, i de qui 
són propietat les partitures trobades, com moltes altres que es conserven 
a I'AHCC. 

Una de les dues obres esta datada el 1869 (concretament acabada 
al juliol, un mes abans de la testa del Sant) i consta d'un extens 1 r. 
moviment en SoiM, seguit d'unes Copies a duo de tiples (SoiM-MibM
ReM), per tornar al 1 r. moviment. L'estil, malgrat que ara el podríem trobar 
melodicament "carrincló", té una explotació harmonica i una utilització 
cromatica prou interessants. Aquesta practica i adaptació de que parlava 
abans, fan que en les parts cantades, sobre !'original, hi trobem escrit 
(adaptat) el text deis goigs al St. Crist Trobat. De la mateixa manera, els 
altres Goigs a St. Magí del mestre l. Maymó (sense data), semblen una 
adaptació d'uns goigs dedicats a St. Ramon Nonat, i consten d'un "AIIegro" 
solemne (SoiM), una Copla a solo de tiple (solm) delicada i dialogant amb 
la flauta, i unes Copies a duo de tiples (SoiM) de ritme bailable (valset), per 
repetir després el 1 r. moviment. 

Aquest és el relat d'aquestes obres trobades, que qui sap si algun 
dia es podran interpretar, seguint la línia que enguany inaugura la junta de 
St. Magí donant a coneixer aquest repertori musical dedicat al Sant; o fins 
i tot, per que no, continuar la tradició estimulant la composició d'obres per 
a l'ocasió. 
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