
PREGÓ DE SANT MAGÍ 2005 

En un any dedicat al Quixot, parlaré 
de quixots. En general, diem que és un 
Quixot aquella persona que dedica els 
seus esfor~os a treballar desin
teressadament en allo que considera 
una causa justa. Cervera esta ple de 
Quixotismeinoéslamevaintencióenu
merar totes aquelles tasques que es fan 
sense cobrar cap diner en el terreny so
cial, religiós, cultural, esportiu, etc., 
pero avui jo vull dedicar les meves 
paraules a tots els Quixots de SantMagí. 
Per ser justa hauria de comen~ar pel 
mateix sant. Qui li manava a ell no fruir 
de la seva herencia tranquil·lament? 

M. Teresa Salat i Noguera 

Dones no, tan aviat com van morir els seus pares la va repartir entre els 
pobres i es va quedar a viure en la cova de la Brufaganya durant 30 anys. 
1 allí s' hauria quedat si no s 'hagués promulgat des de Roma un edicte en 
contra deis cristians. Va sortir del se u retir d' eremita per consolar els seus 
ve'ins, que havien d' escollir entre abjurar de la seva religió o perdre tots 
els seus béns, inclosa la vida. Era talla seva influencia que el governador 
de la Tarraconense va donar una ordre de captura per a ell. Una vegada 
davant del governador, cura la seva tilla ( endimoniada ?) pero de totes 
maneres és empresonat. Patint per l'angoixa que devien d'estar passant 
aquells a qui abans consolava, decideix sortir de la presó i de la ciutat de 
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Tarragona (ajudat 
pels angels?) pel 
"portal del Carro". 
Una vegadafora, tor
na a les terres de la 
Brufaganya, fins que 
és capturat de no u. El 
tenim, dones, pre
soner per les terres 
boscoses de la Conca 
i veient la set deis 
seus guardians, va 
compadir-se d'ells 
fent brollar 1' aigua 
amb el seu gaiato. 
Per que quan aquests 
es van adormir no va 
escapar a córrer, en 
comptes de tornar a 
la se va e ova? Com 
que els botxins 
tenien ordre de ma
tar-lo on el trobessin, 
el van degollar, 
segons diu la lle
genda, el 19 d' agost 
de 1' any 306 i de tots 
els llocs on la seva 
sang va esquitxar la terra, en brollaren roses. Potser s 'hade ten ir en compte 
que llegenda o realitat, l'any vinent hauríem de celebrar el Te centenari 
d' un Maximilia o Magnus, a qui potser cridaven Max i que després deuria 
derivar en Magí. No ho sé. 

Que passa entre aquest segle IV de la seva mort i l' actual barri de Sant 
Magí? Es poden considerar Quixots aquells que d'una manera o altra van 
promoure el se u culte en els anys 1700? Ho era m os sen Magí Perelló, que 
va magnificar la festa deixant diners perque en cada aniversari de la seva 
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mort es venerés de 
manera especial la 
imatge del Sant que 
hi havia a la Parro
quia o mossen Fran
cesc Solsona, quan 
encarrega un retaule 
dedicat al Sant per 
posar-lo al convent 
deis franciscans que 
hi havia on ara hi ha 
el Casal parroquial? 
Jo no ho cree. Tenien 
fe en el Sant, és 
veritat, pero !'his
toriador Llobet ens 
ha explicat bé en les 
diverses edicions 
deis llibrets de Sant 
Magí que aquesta 
devoció era una cosa 
particular i cree que 
també hauria pogut estar dirigida a qualsevol altre. Més interessant trobo 
la deseo berta que el mateix autor ens explica deis pelegrinatges que es van 
fer gairebé 200 anys abans, vers el 1500, a la Brufaganya per tal de 
demanar pluja per medi de la seva intercessió. 

La relació entre l'aigua i els pagesos, en aquesta seca terra nostra, i 
també la proximitat del convent dels dominics queja s'havien establert 
en els hoscos del Sant eremita, sí que ens porten a un fet quixotesc: En la 
capella del barrí hi ha no tan sois una data: 1790, sinó també una 
inscripció: Per los devots de aqest barri es edificada (Sic). Sabeu els 
esfor~os no tan sois economics sinó de jornades de treball que es 
necessiten per aixecar aquesta capella? Ningú els pagava, només la 
satisfacció de tenir un lloc digne per a un sant que veneraven com a 
protector perque no tan sois els ajudava en les collites, els donava aigua, 
sinó també en els parts de les mestresses i dels animals. 
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Anar a buscar 1' aigua? Era una conseqüencia logica, pero molts 
d'aquells pagesos devien maleir més d'una vegada el dia escollit pels 
botxins per matar l'eremita. Era l'epoca del batre. Qui no havia batut per 
Sant Magí e p cliadirquehavia perdutlacollita.Iquefeien? Agafarels 
animals, els carros i tres di es sense treballar per poder tenir 1' aigua 
miraculosa el19 d'agost. Més d'una baralla entre marit i muller i entre 
jo ves i grans; més d' una escridassada i mol tes vegades "Tu a mi no m'has 
de dir el que he de fcr!", pero es feia. A vegades es posaven d'acord les 
famílies, jo hiposo 1' animal, tu el carro i aquest el mosso, pero la festa es 
feia. Alguna faffi11ia hi anava perque havia fet una prometen~a al Sant. Per 
que no, si tenia fama de propiciar miracles? 
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En un principi i perque la perdua no fos tan gran, es donava tres 
quartans d'ordi per cada carrega d'aigua, pero tot i així, hi perdien. Per 
altra banda, anar-hi era un honor que es feia evident quan es col·locaven 
en ellloc privilegiat alhora d'endegar la fila d'animals repartint l'aigua. 
Aquest lloc era cosa d'antiguitat i, si no s'hi podia anar, només es podia 
conservar dos anys pagant una multa. Després aquell que el perdía havia 
d'agafar l'últim lloc com si comencés de nou aquell any. 

Com és logic quan es tracta d'un col·lectiu, sempre hi ha persones 
que destaquen perque mouen els altres, jo no puc enumerar tots aquells 
que alllarg deis anys han estat el motor que han mogut la roda, aquells 
que viuen i han viscut tot 1' any pendents de la festa, de com organitzar
la millor, de com treure els diners per pagar els músics, la vela, per repa
rar la teulada ... per tan tes coses. Pero voldria destacar que era la festa de 
la gent senzilla. Si mirem les primeres fotografies que tenim de la diada, 
veiem els bornes amb els millors vestits, molts amb sabates, que els 
deurien encetar els peus perque no hi estaven habituats. S' escarrassaven 
per guarnir tan bé com podien els animals. Les flors de paper alegraven 
les mates verdes del boix. Recordo una foto encantadora d'un nen petit 
que estava en la fila de portadors amb el seu cavallet de cartró que 
segurament li deurien haver regalat pels Reís. També hi trobem 
guarniments de dol. Que morís una 
persona estimada a casa no implicava 
que no s'hagués de participar, sinó 
senzillament que els boixos estarien 
travessers damunt els argadells, que no 
hi hauria flors que els alegressin i que 
un bra~al negre damunt la camisa blan
ca seria l'indicatiu de la pena que es 
vivia en aquella casa, pero Sant Magí 
era Sant Magí. 

Fixeu-vos com n'és de viva aquesta 
il·lusió, que quan l'any 1994la Blanca 
Cuñé, la Dolors Montagut i jo mateixa, 
estavem preparant 1' exposició sobre 
"L' evo lució dels costums", al Paranimf 
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Les borrasses cosides fan de vela. 

de la Universitat, se'ns va ocórrer demanar als organitzadors del barri si 
ens podien guarnir un ruquet de cartró, com si fos un portant de 1' aigua 
i ens vam trobar tot 1' altar convertit en un barri virtual, amb el ruc, 
naturalment, pero també amb la vela, un muntatge de la cova del Sant 
que quan es passava pel davant brollava 1' aigua ... mai ens ho hauríem 
imaginat! Va quedar fantastic. Logicament estava ple de boix i el día que 
el van portar ens van explicar que per poc els fiquen a la presó, o gairebé, 
perque quan van arribar a la Brufaganya i estaven a mitja feina, se'ls van 
presentar els agents rurals dient a veure que hi feien allí. "Oh! Collim 
boix". "Aixo ja ho veig". "Amb quin permís?" "És que som del barrí de 
Sant Magí". "Ja, pero on és el permís?" "Nosaltres portem molts anys 
venint a buscar-ne". "Ja, pero ... " Es van deslliurar de la multa amb la 
ferma promesa de no tomar-ho a fer mai més. Que consti que sempre hi 
van amb els permisos reglamentaris, pero com que era una cosa extra, 
no se'ls va ocórrer demanar-los. 

Fixeu-vos que a Cervera hem hagut de recuperar moltes festes: el 
Carnaval, Sant Jordi, pero NO Sant Magí; aixo que aquesta ha tingut dos 
daltabaixos molt importants i per raons forc;a diferents: el primer, perla 
guerra civil, que va fer desapareixer tot allo que les famílies bonament 
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no van poder salvar, que va cremar !'escultura del Sant i que va utilitzar 
la capella com a estable, esbotzant la paret de la sagristia. Després la 
fon;a aglutinant la va representar mossen Arques, que el mateix mes 
d'abril de l'any 1939 va comen¡;:ar la col·lecta de diner (penseu que es 
van recollir 508 pessetes. Moltíssim per aquells moments) per poder 
arreglar 1' espai i va animar els vei:ns per treballar-hi gratui:tament i, com 
a art de magia van anar sorgint de les cases els vestits del sant, una 
imatge que ves a saber on la tenia guardada una família, les robes de 
1' altar ... L' any següent, el Mossen, a qui no li falta va imaginació, va 
convencer una senyora del barrí de Sant CristOfol que la imatge de Sant 
Josep que volia regalar pera la capella d'aquell barrí, potser no era tan 
necessaria allí, perque ja hi havia un quadre del sant i en canvi, amb unes 
lleugeres transformacions podría convertir-se en un adequat Sant Magí 
a 1' altra banda de la ciutat. Entre fusters i alguna ma artista ... es va 
produir el canvi. 

L' altre moment de perill va ser als anys 70, quan a Cervera van 
desapareixer totes les processons, per convertir-se algunes d'elles en 
"manifestacions joioses", on era molt mal vist un sant Magí anacronic 
vestit amb barba, túnica, gaiato i bandera. Uns autentics maginets van 
trampejar la situació fent "virgueries", que si tot plegat..., que és més 
que res per a la quitxalla ... , amagant-se quan veien que no tenien cap 
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raonament i que els podien parar pel carrer ... En fi! Van aconseguir, quan 
a ningú interessava una cosa tan ridícula, en aquells moments, continuar 
amb la desfilada. 

Pero aquells anys tenien també un altre enemic, la mecanització del 
camp. Ja no quedaven animals a Cervera i els pocs que hi havia a vegades 
els mantenien els seus propietaris només per a la festa encara que 
poguessin, de tant en tant, solear els ceps. Es van anar acabant a Cervera 
les mules, els matxos, els cavalls; tots van desapareixer. Els ve1ns de 
Sant Magí comptaven com sempre amb la solidaritat de la gent de 
Cervera, que creia en la festa. Llogar-los era l'única soludó. Implicava 
més diners i també buscar la persona apropiada, que entengués de besties 
i que tingués on guardar-les. Tothom recorda en el barri que, fa un parell 
d'anys, per poder estalviar una mica, van demanar les cavalleries de 
1' exerdt que hi havia a Berga. Aquells animals eren tan saberuts que 
quan se'ls posava la cingla treien pit i quan estaven ben lligats, es 
desinfla ven de manera que guarniments, argadells i algun que altre dmtir, 
queia per terra, i apa! Toma a comen~ar! 

Mica a mica s'han anat recuperant tradidons perdudes, com la de la 
rifa de la coca. Altres han canviat molt, com és el cas de la vela que es 
feia cosint les borrasses d' anar a collir olives. El demanar als comer~os 
que donessin quelcom per als portants des de poc després de la guerra, 
era una forma de substituir 1' ordi que rebien en altres moments. De totes 
maneres, res compensa economicament l'esfor~, pero tampoc la 
satisfacció deis maginets. En les cases es conserven, com un preuat tresor, 
tots el guamiments dels animals que passen de generadó en generadó. 

En aquests moments resulta que grades a tot aquest conjunt d' esfor~os 
tenim una celebració coneguda arreu del país, que promou turisme i que 
"conserva la tradició", cosa que actualment es valora mol t. Estem aquí i 
en pocs moments alguns pagaran per les coques el que val anar a buscar 
el blat a Ucra1na, fomejar-lo a Turquía i ensucrar-les a Cuba. No són 
també quixots? 

Voluntariament he fet anónima tota aquesta gent, la d' abans i la d' ara 
perque si hi ha un concepte de col·lectivitat fort a la nostra dutat és la 
que aglutina aquest barrí i que fa que per unes hores tots ens en sentim 
ve1ns. Grades Quixots de Sant Magí! 
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