SANT MAGÍ: CAN<;Ó POPULAR CATALANA
Xavier Puig i Ortiz
Si en una passada edició d' aquest llibret parlava de la música que
autors cerverins o forans havien dedicat a Sant Magí, aquí ho faré
d' aquella que no té altre autor sinó la devoció popular i el pas del temps.
Dins l'extens i ric repertori popular catala hi trobem una can~ó dedicada a Sant Magí, que la transmissió ha fet evolucionar cap a diferents
versions tant en text comen música. Parlaré pero d'una versió impresa
a Barcelona sense datar (suposadament de principis d'aquest segle
XX) que és el número 46 d'un col.leccionable anomenat "Can~oner
popular". Dedicat cadascun a una can~ó popular catalana, conté la
música amb una il.lustració, les estrofes, i una detallada explicació
tematica i comentari sobre la procedencia de la tonada. Per tant, el valor
d'aquest document no és tan sols la melodía de la can~ó "Sant Magí"
sinó també 1' explicació de la historia del Sant i la seva devoció 1 •
A mi em corres pon, pero, parlar d' aquesta tonada popular catalana:
si bé se n'han recollit versions des de Tremp fins a la Plana d'Urgell,
es creu originaria de la zona de Tarragona on es desenvolupen els fets.
En una versió més completa d'estrofes (la limitació i el caracter
divulgatiu d'aquesta edició no ho permetien) publicada en el
"Romancerillo catalán" de Mila i Fontanals hi apareixen els noms de
Tarragona i Santa Coloma. D'entre el can~oner popular és obviament

1 No la devoció al Sant sinó als papers vells amb pentagrama, va fer que trobés aquest exemplar entre
la Pira d'Antiquaris de Barcelona, i que de seguida pensés que allo havia d'estar en mans d'en Josep
Mas, qui el conserva curosament.
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catalogada coma can~ó religiosa, pero pode m especificar més definintla com a "can~ó de capta". Aquestes eren les can~ons que cantaven els
pobres i captaires per demanar almoina, i que escampaven en anar de
poble en poble.
El text esta contru"it en cobles de 4 versos pentasil.labics (molt
freqüents en el repertori catala) que rimen assonantment els parells,
amb una "tornada" afegida a cada quarteta. Aquesta consisteix en la
repetició de l'últim vers a més d'un insistent i acusador "pecador"
dirigit a l'oient, que clou cada estrofa. Precisament aquest tipus de
tornada, anomenada "interior" pel seu lligam amb la cobla, tenia la
finalitat de fer participar 1' audiencia, que repetia 1' últim vers de 1' orador,
i així, en aquest exemple, es reconeixien "pecadors". El text narra la
coneguda historia del Sant, encara que de forma incompleta per la
limitació esmentada (les can~ons populars podien arribar a tenir més
de 50 estrofes!). En la versió de Mila, se'ns especifica que la dama
possei"da pel dimoni, que podem llegir en la primera estrofa, és la filla
del "Pretor" de Tarragona qui després el tancaria a la presó d' on el treu
un angel trencant-li les cadenes, per tornar a la Brufaganya. 1 conclou,
després de mort: "En Santa Coloma /lo seu cos portaren 1no hi estava
bé 1 allí lo tornaven."
Pel que fa a la música ens sorpren d' entrada la irregularitat rítmica:
els canvis d'accentuació que es reflecteixen en els diferents canvis de
compas. L'estructura rítmica es basa en !'esquema inicial de quatre
corxeres i negra, no mes sorpres (segurament amb aquesta intenció) per
la corxera amb punt i semicorxera de la paraula "pecador". A ni vell
melodic esta construida sobre el quart dels modes eclesiastics gregorians,
el mode deuterus plaga[ recolzat en la nota mi com afinalis i en ella
coma "dominant". A més de comen~ar amb l'interval que defineix el
mode (mi-la), segueix la tradició de traspassar l'ambit superior del
mode afegint el do com a "apogiatura" del si, a més de remarcar la
característica caden~a frígia sol-fa-mi que tan popular es fara al sud de
la península. Precisament per aixo, no és arriscat aventurar una influencia
de la "gamma espanyola" procedent dels arabs i tan influent en la can~ó
mediterrania, que es caracteritza també per la utilització indistinta del
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sol i el sol# segons la conveniencia melodica. Precisament aquest és el
cas de la nostra can~ó "Sant Magí". Seguint aquesta teoría podríem
fins i tot aventurar que el pas del temps ha fet caure un # del sol del
cinque compas per suavitzar el xoc cromatic amb el compas següent.

Sense ser d'un gran interes etnomusicologic, té la seva peculiaritat
rítmica i una bonica volada melodica. Podríem guardar-la al sac de
tonades a harmonitzar per tal de ser difoses i incloses al nostre repertori
popular.
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