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Simó Giribet Puig 
(1915-1983) 

Una de les converses incloses en "La Festa de Sant Magí a 
Cervera" -que vaig escriure i editar el 1977, amb fotografies fetes 
expressament, un any abans, per Claudi Gómez, fidel enamorat de la 
seva celebració- era la sostinguda amb Simó Giribet, oficial 
successivament a les notaries Hernández Palmés, Comabalia i Lluís 
Roca Sastre, i que havia anat a residir a Barcelona, el 1968, quan 
aquest últim hi va guanyar placa. 

Si, d'una banda, la vida del Simó transcorregué entre escriptures, 
protocols i testaments, per l'altra ho féu entre pentagrames i partituras 
en una línea de creació i, al piano, d'interpretació. Mentre visqué a 
Cervera, a més de donar classes, a casa seva, de solfeig, piano i 
violí, funda i dirigí les orquestres "Ocho Astros" i "Orotava" amb 
elements joves i veterans que la feien una de les més prestigiosas de 
la província. Amb el benentés de que a la música, la carrera de la 
qual havia cursat a I'Escola Molinari, adscrita al Conservatori de 
Barcelona, el Simó no hi dedicava solament les eixides deis caps de 
setmana o quan la inspiració li trucava a la porta amb els nusos 
d'una melodia. Mitja vida se li emportava, en un si que va ser sostingut 
fins al final. 

En aquella conversa 77 ens va sorprendre amb la notícia de 
que estava treballant en una composició sobre la testa de Sant Magí. 
En reprodu'im un fragment: 

- Títol? Senzillament, "La Festa de Sant Magí". Per a piano, 
pero penso en una orquestració per a conjunt redui't. 

- Quin aire té /'obra? 
- Del tot popular, com és natural. He recollit les me/odies més 

conegudes de la festa i sobre elles he treballat les diferents parts de 
/'obra: alba, diana, repartiment de l'aigua, processó, migdia, bal/ades, 
rosari i sardana final. Alguns d'aquests motius, com és ara /'alba, 
migdía í final, són purament ambientals. Altres, com la diana, processó 
i rosarí, que avui ja no es fan, també els he recollit perque no he 
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tractat de treballar sobre la testa d'ara, sinó la del meu record que 
durant tant temps s'ha vingut celebrant amb poques diferencies. 

- 1 com se't va ocórrer compondre una obra sobre Sant Magí? 
- Dones mira, per una serie de raons més aviat sentimentals. 

La meva mare Caterina ti tenia malta devoció, al sant; el meu pare, 
com a músic, va prendre part a la testa una pila d'anys i en tates les 
parts del programa, i per acabar-ha d'adobar jo vaig néixer el mateix 
día de Sant Magí, el 19 d'agost de 1915, a la casa que aleshores 
teníem a la Pla9a Majar, entre Cal Martí i el Fom de les Grauetes, 
d'on són filies també les meves germanes Engracia, més gran que jo, 
i la Teresa, més jove. 

Fill de músic -el seu pare Jaume, el popular "Mano", era un 
fiscorn deis que es feien escoltar-, casat amb Magdalena Rossich, de 
La Gurullada, i amb dos fills, Isabel i Jaume, Simó Giribet va morir 
l'any 1983. La seva dilatada obra conté dotzenes de bailables, moltes 
sardanes, una missa i uns goigs al Santíssim Misteri, uns altres goigs 
dedicats a Sant Pere el Gros (que, per cert, serien una rúbrica 
oportuníssima a la missa capvespral que s'hi celebra el 29 de juny), 
can¡;ons, peces per a piano i aquesta sobre la festa de Sant Magí 
que ve a ser com un retorn a les arrels més fondes, un punt final 
d'homenatge a la tradició, un sol d'espígol. 

Ramon Turull 
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