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CONVERSES SOBRE SANT MAGÍ 

Carme Pollina 

JAUME PORTELLA, UN MÚSIC DE SANT MAGÍ 

Jaume Portella Graells és un cerverí de 86 anys que havia compartit 
amistat i afició musical amb Simó Giribet, autor de La festa de Sant 
Magí, una pera que es va estrenar l 'any passat durant les festes en ho
nor del sant. El mateix Jaume Portella, pero, fidel guardia de velles 
partitures defestes populars locals, va composar fa una pila d'anys una 
de les moltes havaneres dedicades a Sant Magí: 

Voste va viure al barri de Sant Magí? 

-Jo no, pero els meus pares sí que hi van viure fins que es van casar i 
van marxar del barri. 

Com participava a lafesta de Sant Magí? 

-Jo hi he participat de gran, tocant el violí. Me'n recordo que toca
vem cada any els Goigs de Sant Magí. Tinc un goig que el van fer a Nova 
York. 

Coneixia en Simó Giribet? 

- Ui! Vam tocar 30 anys junts! Vaig comen~ar amb ell al Casal amb el 
conjunt Simgirboys (Simó Giribet i els seus nois). És que posar-se un 
nom estranger omplia molt, saps? 1 després vam formar l'Orotava, que 
va durar més temps. 

1 el violí, encara el guarda? 

-1 tant! Ja ho cree! Amb el conjunt Orotava potser vam tocar 25 anys. 
Els Goigs de Sant Magí els tocavem durant el ball de nit. 1 amb els 
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Simgirboys feiem música de ball. 

Com és la música de Sant 
Magí? 

- Les lletres són totes iguals, 
no varien; només canvia la músi
ca. 

1 que li sembla l'orquestració 
que s 'ha jet de la partitura de 
Simó Giribet? 

- Aixo és molt difícil de fer. A 
més, no hi ha ningú a tota la 
província de Lleida que toqui bé 
el baix. Prou que la conec jo, la 
música del Simó! He tocat només 
la melodia de Sant Magí, perque 
ell no va tenir temps d'instru
mentar-la. Es va morir abans que 
pogués harmonitzar-la. 

A part de tocar la música de 
Sant Magí, participava en algun 
altre ambit de la festa? 

Jau me Porte JI a 

-No, perque, per exemple, a buscar aigua s'hi va perla Mare de Déu 
d'agost, que és quan nosaltres, el conjunt, teníem més feina. Pero jo ha
via pres part al "passacalle", a 1' entrada de 1' aigua, a la diana i a la processó 
de Sant Magí. També ha vi a tocat a 1' ofici, amb el saxofon. 

Com va aprendre a tocar aquests dos instruments? 

- Vaig estudiar violí amb Mossen Comorera i amb el Quintana. 1 amb 
el saxofon em vaig espavilar tot sol, ja no vaig necessitar ningú. 

D'on ha tret tantes copies i partitures de Sant Magí? 

-Les he anat guardant. Algunes les he tret de Sant Magí, i d' altres ja 
ni sé d'on han sortit. 1 aquí tinc aquella que li he dit de Nova York, veu? ... 

En Jaume Portella mira un i altre copla seva gran col.lecció de partitu
res sobre un mateix tema: Sant Magí. Tot i queja no pot tocar el violí, no 
dubta en cantar-nos les notes, mentre la melodia es recomposa, íntegra, 
dins del seu cap. N'estem segurs. 
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MIQUEL PUIG, UN CAMINAIRE CAP A SANT MAGÍ 

En Miguel Puig ens explica, com a membre del Centre Excursionista 
de la Se garra i caminaire incansable, com s' organitza cada any 1' anada 
popular a Sant Magí de la Brufaganya, ja sigui a peu, amb cavall o amb 
bicicleta: 

- Bé, la caminada l'organitzemjuntament amb 1' Associació d' Amics 
de Sant Magí. Nosaltres ens ocupem, basicament, de l'itinerari. Cada 
any sortim des de la Pla~a de Sant Magí, de Cervera, i agafem el camí 
com si anéssim a Fiol. Al cap de poc temps ens desviem cap a la serra de 
Montpeó fins arribar a la cabana del ca~ador. Fins aquí hi ha, 
aproximadament, cinc quilometres. Després continuem per un sender en 
direcció a Rubinat, on fem una parada per menjar i reagrupar la gent. 
Continuem pel mateix sender fins a Talavera, on fem una parada una 
mica més llarga, a la font, per beure i descansar una mica. 1 d' aquí seguim 
pel camí de Sant Magí fins a Santa Coloma de Queralt. De moment són 
uns 22 o 23 quilometres, i són 
entre les 5 i les 6 del matí. Fem 
una altra parada a la Pla~a Major, 
per esperar el grup que s' afegeix 
a la caminada des de Santa 
Coloma. Ja surt el sol i 
continuem, per carretera i 
després per camí altre cop, fins 
arribar, entre les 8 i les 9 del matí, 
a Sant Magí. 

És evident que no tothom ca
mina al mateix ritme. Com 
solucioneu aquest tema? 

- Tots sortim al mateix temps, 
pero de tant en tant els del davant 
afluixen una mica la marxa per 
permetre el reagrupament de la 
gent. A més, cada vegada que 
fem una parada esperem que 
arribi tothom abans de tornar a 
engegar. 1, com que portem uns 
"walkies", ens comuniquem els 

Miquel Puig 
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del davant amb els del darrera, perque es tracta de que tots arribem més o 
menys al mateix temps. 

1 aquestes parades que fe u, no us deixen encara més cruixits? 

- Suposo que a alguns sí que els pasa, pero és inevitable. Els del da
vant han d'esperar els del darrera, perque si no ens hauríem d'organitzar 
d'una altra manera en que tothom pogués anar al seu ritme, pero potser 
no seria tan bonic. Anar tots a 1 'hora té aquests inconvenients. 

Cadascú al se u ritme, has di t. 1 arriba tothom? 

- Sí, normalment arriba tothom. Un any hi va haver una senyora i 
alguna canalla que no van arribar, pero en general no hi ha problemes per 
poder arribar. 

En total, dones, quants quilometres i quant temps invertiu en la cami
nada? 

- Gairebé són 35 quilometres i al voltant de 8 hores, comptant les 
estones de les diferents parades. A vegades, pero, i depenent de l'any, hi 
ha mitja hora de diferencia entre el primer que arriba i l'últim. Aixo va 
com va. 

Cal portar algun equip especial? 

-No, no. Caminar és l'esport més barat. Només cal dur unes sabates 
adequades, una mica de menjar i aigua. 1 prou. 

Que en treieu, d'aquesta experiencia? 

- Aixo es va comen9ar per donar una mica més de real9 a la festa de 
Sant Magí. Per aixo vam instaurar les possibilitats d'anar-hi a peu, amb 
bicicleta o amb cavan. Anar-hi de nit no té gaire alicient, perque no es 
veu gran cosa, pero hi ha molt ambient i, en definitiva, ajudem a fer 
encara més popular una festa de Cervera. 

Per aixo se 'n di u "Caminada Popular", perque tothom hi pot partici
par caminant, sobre dues rodes o, fins i tot, sobre quatre potes. Aquest 
any, també. Els interessats, cal que comencin afer escalfament ... 
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