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Seguint la pista de la música que la devoció a S t. Magí ha generat, em 
trobo davant d'una agradable novetat, que aquí relato. No és casualitat 
que el Josep Mas trobés la referencia a una obra de Manuel Blancafort 
titulada amb el nom del Sant, i me n'informés. La casualitat és que, en 
aquella epoca, jo anés precisament darrere de 1' obra d' aquest composi
tor per tal de definir el contingut d'un disc sobre 1' obra religiosa de 
Mompou i el seu amic Blancafort. Aquest disc s'edita l'any passat sota 
el segell Ars Harmonica de Sabadell, interpretat pel Cor de Cambra de 
1' Auditori de Lleida, amb David Maleta l'orgue ijo mateix a la direcció. 
Així fou com vaig entrar en contacte tant amb la vídua de Mompou, com 
amb la familia Blancafort, una gent molt activa i decidida a difondre la 
música de 1' avi (recentment han creat una fundació, i les seves activitats, 
així com tota la informació sobre el compositor, poden ser consultarles a 
la magnífica pagina web www.manuelblancafort.org). A ells vaig con
sultar-los }'existencia d'aquesta partitura sobre St.Magí: tot i tenir-ne 
constancia, no coneixien 1' obra i em van autoritzar a accedir al Fons 
Blancafort que es conserva a la Biblioteca de Catalunya. 

En veure la partitura se' m va confirmar la suposició que em despertava 
la presencia de "la dama" al títol: es tracta d'una harmonització de la 
can~ó popular (o una variant) que vaig descriure en una edició anterior 
d'aquest llibret, i queja explicava la historia d'una dama posse'ida pel 
diable. Així, sense previsió ni calcul, les meves notes sobre la música de 
St.Magí adquireixen, casualment, una coherencia cronologica: la mateixa 
melodía popular que comentava fa un parell d'anys, havia arribat a les 
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mans de Manuel Blancafort, un deis músics catalans més reconeguts del 
segle XX. 

Nascut a La Garriga el 1897, tingué una peculiar formació musical 
(basicament autodidacta) en l'encarrec de traduir partitures musicals a 
rotlles de pianola, per la prospera empresa familiar "La Victoria". A 
aquesta formació "nota per nota" s'hi afegia l'obligació empresarial de 
viatjar per tot el món, entrant en contacte amb les músiques d' altres 
indrets. La coneixen~a i relació amb Mompou fou decisiva per la 
introducció a 1' estil impressionista frances. De totes maneres, fou la 
interpretació a París del "Pare d'atraccions" a carrec del gran pianista 
lleidata Ricard Viñes, el fet que li brinda renom internacional. Segurarnent 
el mateix Mompou ( conegut per les Can~ons i danses, sobre melodies 
populars catalanes) l'introduí en el tractament de la can~ó popular. 

La partitura de "La dama i St.Magí" és un manuscrit conservat a la 
Biblioteca de Catalunya, de 9 pagines A-3, i és actualment una de les 
poques obres inedites del compositor. Tot i que no podem datar-la, sabem 
que el compositor va revisar-la dos anys abans de morir (1985) per unes 
anotacions. El mateix compositor va aproximar una duració de 2 minuts 
i 48 segons. Escrita per a 4 veus mixtes, penso que esta concebuda per 
ser cantada "a capella" ja que la part de piano que hi figura és només 
una reducció de les parts corals (tot i que al cataleg consta coma parti
tura pera cor i piano). La melodía, per cert, és practicament calcada a la 
can~ó "La Samaritana", recollida a Sanaüja, i que és inclosa en el disc 
de Can~ons Populars de la Segarra que vam gravar la Coral Ginesta. 
Aquesta coincidencia és habitual en la can~ó popular, jaque era corrent 
aprofitar melodies conegudes per tal de difondre un text: en aquest cas, 
la historia de S t. Magí. 

Per molt nostres, estimats i entranyables que siguin, hem de conside
rar els compositors deis quals fins ara teníem música de St. Magí com a 
compositors locals i secundaris, des del punt de vista musical. Aixo no 
els treu cap altre valor. Pero la meva agradable cronica d' aquesta parti
tura sobre el Sant, ve del fet que estem davant d'un compositor de pri
mer ordre, i d'una obra d'inqüestionable valor musical. Si alguna 
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mancan~a podem trobar-li, les notes del mateix compositor ens la descriu: 
"peca de mantenir-se sempre en el mateix to". Jo només hi afegiria que 
conté interessants harmonies, una amplia textura de cor "simfonic" amb 
for~a "divisi", i un color misteriós en la tonalitat de si menor. 

Donat que sempre que parlo o escric de música en un paper sense 
pentagrames m' envaeix una certa impotencia i sensació d' incomprensió, 
em limitaré a transcriure el text, jaque conté una versió de la historia del 
Sant i la seva aigua miraculosa. 

Alli baix al pla ja n'hi ha una dama, 
n' era lo dimoni que 1' atormenta va, 
pecador 
El dimoni diu del cor de la dama: 
no me n'aniré que Magí no'u mani, 
derundó 
Ja'l varen buscar per'quelles montanyes 
varen-lo trobar a la cova santa, 
derundó 
que pregava a Déu per la seva mare, 
que li alcancés lo que li demana, 
derundó 
la gloria del Cel qués la gloria santa. 
Ja'l varen lligar amb cadenes llargues 
derundó 
i per aquells monts van arrocegar-lo. 
Quan són baix al pla, ja lo'n reposaven 
derundó 
Tu, Magí, que ets sant, obran's un miracle 
ne tenim gran set, set que nos abrasa 
derundó 
bé beuríem prou si tinguéssim aigua. 
Magí s' agenolla amb les mans plegades 
derundó 
amb el gaiatet tres cops ne pegava. 
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Ja'n surten tres fonts fresques i gelades, 
derundó 
curen el dolor, febres i quartanes: 
qui tinga algun mal vagi a visitar-les, 
derundó. 

La propera vegada que "parlem" d' aquesta partitura, sera cantant i 
amb la partitura a les mans. O hi ha algú que no creu en els miracles ... ? 
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