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Verdaguer i Sant Magí
LA FONT DEL MIRACLE
Lo dia d 'avui
encara rajava.
Canqó de Sant Magí

estrelles del cel,
doneu-li una llagrima:
del cim vos ho diu
!'Estrella de l'alba.

N' era un pelegrí,
tos graons pujava,
Montserrat verdós,
del cel blau escala.
Ja en troba una font
a mitja muntanya,
lo romeu té set,
vol beure de 1' aigua.
Ja en diu un avar
que la font guardava:
-De 1' aigua beudts
si tens oro plata.No en té el pelegrí,
plorant se n'anava
camí ral amunt
vers l'església santa.

Ja obira el convent,
ja al portal entrava;
entrant al portal
cau a terra en basca.
- Mongets, bons mongets,
doneu-me de l'aigua.
-De 1' aigua que vols
per ací no en raja,
raja part d'alla
d' aquesta muntanya.- La set és de mort,
lo cor se li acaba:
-No em sap greu morir,
Moreneta aimada,
pero si em sap greu
no veure-us la cara.La Font de l'avar
a sos peus esclata.

Cada pas que fa
los ulls hi aixecava;
ja el colomar veu,
lo Colom no encara.
Quan podra dormir
des sota ses ales!
Cada pas que fa
de set se desmaia.
Floretes del bosc,
doneu-li rosada;

Quan ell ha begut
al trono pujava,
al trono daurat
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de la Verge santa.
De son cor contrit
li fa presentalla.
Ella pren lo cor,
vol lo cor i l'anima.
Tot besant sos peus
toma a caure en basca,
tot besant ses mans
1' esperit hi exhala.
Lo bon Jesuset
a bé morir 1' aida,
angels li fan llum,

Ella 1' amortalla.
La Font de 1' avar
font seca és encara,
d'en~a que ha nascut
la Font del Miracle.
Maria l'ha fet,
que en sia alabada.
Romeus que hi anau,
beveu-ne de 1' aigua;
com baixa del cel,
n' és fresca i gemada.

Per trobar alguna referencia sobre Sant Magí a !'amplia producció
literaria de Mn. Jacint Verdaguer, ens cal cercar-la alllibre "Montserrat.
Llegendari. Cam;ons, odes ", publicat per Editorial Selecta de Barcelona. Al llibre que tinc a les mans hi consten aquestes edicions: 1880,
1885, 1889, 1898, 1899, 1902, 1913, 1944, 1949, pero segurament que
n'hi ha més. Esta dividit en tres parts: llegendari, can~ons i odes. Al
primer grup, Mn. Cinto, versifica les llegendes de Montserrat i a la
llegenda: "Lafont del Miracle", hiposa coma lema: "Lo dia d'avui 1
encara rajava. Canr;ó de Sant Magí".
El pare Maur M. Boix, monjo del Monestir de Montserrat, ens explica al seu llibre postum, revisat i completat pel Sr. Ramon Pinyol i Torrents,
"Jacint Verdaguer. Montserrat l. Llegendari. Canr;ons, odes ", que els
versos adoptats com a lema, es troben a la versió B del núm. 23, del
llibre "Romancerillo Catalán", del Catedratic D. Manuel Mila i Fontanals
i editat a Barcelona l'any 1882, perla Llibreria de D. Alvaro Verdaguer.
Així com també ens adre~a a la pagina 114 delllibre de Josep M. de
Casacuberta "Jacint Verdaguer, col·lector de canr;ons populars ", editat
a Barcelona per 1' Institut d' Estudis Catalans, 1' any 1947-1948. En aquest
llibre hi trobem les següents notes:
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- Pag. 3. Nota 10.- Per exemple, La Font del Miracle (Montserrat 13)
porta coma lema uns versos de la can~ó de sant Magí (Romancerillo,
núm. 23); ...
-Pag. 114.- 11. Sant Magí.- Verdaguer posa coma lema de la seva
poesia La Font del Miracle (publicada al volum del certamen de "La
Misteriosa" dell877, pag. 81, d'on passa a la primera edició deis ldilis
y cants místichs, i posteriorment al volum Montserrat de les "Obres completes") dos versos d'aquesta can~ó, en la qual s'inspira la primera part
d'aquella. Aquests versos figuren a la versió B del núm. 23 del
Romancerillo.
Al mencionat llibre Romancerillo Catalan, a la pag. 434, hi ha la
partitura musical de la Can~ó de sant Magí.
La "Can~ó de Sant Magí", ha estat ampliament comentada als
"Quaderns Barri de Sant Magí", Núm. 9, pag. 33 i al Núm. 14, pag. 39,
pel músic cerverí Xavier Puig i Ortiz.
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