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MÚSICA PER A UNA DIADA DE FESTA 

La partitura de la música per al dia de Sant Magí ens va arribar 
a les mans tal i com la tradició i els anys l'havien anat conservant, 
rica en matisos i amb uns fulls que delataven la seva historia, llarga 
i plena. Una música popular i festiva, brillant i generosa. Una partitura 
que convida igualment a dansar al ritme deis seus sons i a escoltar 
amb atenció cada una de les seves diferents parts. És una partitura 
farcida de contrastas: des de I"'Aiba" i la "Diana", fins al "Repartiment 
de I'Aigua" i les "Ballades" (curiós moviment que integra el que avui 
anomenaríem "Balls de Saló"). 1 aquests mateixos contrastas ens van 
suggerir immediatament la idea d'una instrumentació nova que els fes 
encara més brillants i atractius. Aquesta va ser la primera tasca, que, 
com bé sabem tots, va ser realitzada amb professionalitat i enginy pel 
compositor i pianista Ramon Enrie Pérez. El fruit d'aquesta nova 
instrumentació va ser espectacular: la nova partitura que veiem davant 
nostre sembla haver crescut com per art d'encantament, cada una de 
les frases adquiria un color nou, cada una de les seccions una 
personalitat més acusada, més "sencera", gosaria dir. 

El procés a partir d'aleshores ha estat laboriós; comenyant per 
la revisió de cada un deis moviments i la seva transcripció per a 
poder-ne fer una edició de talla professional, la preparació deis 
materials per a l'orquestra, i l'assaig curós i intens de cada secció. 

Per a nosaltres, I'Orquestra de Cambra de Cervera, que des de 
fa ja una colla d'anys hem assumit una implicació directa en una altra 
de les manifestacions musicals més significativas de la ciutat de 
Cervera (les "Matines del Santíssim Misteri" o "Completes"), aquesta 
va ser una nova oportunitat de consolidar i aprofundir l'aportació, a la 
vegada musical i cultural, que venim realitzant amb intensitat i entu
siasme a la vida quotidiana de Cervera. 1 aixo s'ha produH en una 
ocasió especialment significativa també per a I'Orquestra, ja que durant 
el curs 1995/1996 que estem a punt d'iniciar I'Orquestra celebrara el 
seu Xe. aniversari. 

Tot i que sembli un aniversari encara jove, significa molt per a 
un conjunt format exclusivament per estudiants, alguns deis quals en 
formen part des de la seva fundació, que s'han format com a músics 
al voltant del Conservatori de Cervera (en les classes d'instrument, de 
música de cambra, d'assignatures teoriques, etc ... ), i que al llarg 
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d'aquests 1 o anys han dut la mus1ca a un gran nombre de pobles i 
comarques del nostre país i també d'arreu d'Europa sense interrupció. 
Avui I'OCC ha realitzat ja més de 150 actuacions, i la seva trajectoria 
ascendent deis darrers anys fa pensar que seguira en aquesta línia, 
treballant i millorant dia a dia per oferir al seu públic música de gran 
qualitat de la millor manera possible. 

Hi ha, pero, un altre motiu que fa especial aquesta col.laboració. 
Si tot va bé, el proper curs escolar, el Conservatori Professional de 
Cervera estrenara la seva nova seu al mateix barri de Sant Magí, en 
un edifici de nova planta que esta ja en l'última fase de construcció. 
De la mateixa manera que esperem ter d'aquest nou edifici un lloc 
obert dedicat a l'estudi i la divulgació musical i, per tant, a la millor 
comunicació i relació entre les persones, també desitgem que aquesta 
nova versió de la "Música per a la diada de Sant Magí" us complagui 
i ens faci retrobar a tots el plaer de l'esforc; fet en equip i de la 
música popular en la seva expressió més autentica. 

Manuel Valdivieso 
Director de I'Orquestra de Cambra de Cervera 



Estació de Servei 

Reparació i venda de pneumatics i 
cambres 

Pont de rentat automatic 
i boxes de rentat amb 
aigua calenta i freda 

BAR RESTAURANT 

Sa/ons per bodes i banquets 

Tel. Estació de Servei, 53 04 91 
Tel. Bar Restaurant, 53 04 02 
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sarri1dori1 oaruaril 

MARIA DEL CARME PEDRÓS 

Avda. Duran i Sanpere - Tels. 53 08 06 - 53 08 43 Part. 
25200 CERVERA (Lieida) 
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MATERIAL PER A LA CONSTRUCCIO 

MAGATZEM DE FUSTES 
MOBLES DE CUINA 1 BANY 

BRICOLATGE 
LLOGUER DE TENDALS 


