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Una reflexió que no és especialment 
patrimoni del Barrí de Sant Magí i la seva 
gent a la que podría anar adre~at aquest 
comentari, tot i que 1' activitat que deriva 
d'aquesta publicació porta escrit, també, 
el seu nom. 

Segurament caldria anar molts anys 
enrera per trobar a Cervera un ambient 
festiu amb tanta participació com 1' actual. 
Participació que és doblement important 
en els dos caires donat que no sols desta
ca en la concurrencia de públic que surt al 
carrer per gaudir dels joms festius que ens 
presenten i representen sinó que també els 
elements populars que els animen s'ha 
anat incrementant i potenciant. 

El vas es va vessar, creiem, el passat 
dissabte dia 7 de juliol es va viure un jom 
per no oblidar. Un recent precedent posa 
elllisto for~a alt jaque en 1' aniversari deis 
Carranquers 1' esclat de j oía i perfecta 
organització de la seva gran festa anyal 
presumía d'una inquietud comparativa di
fícil: El motiu, podía haver estat un altre 
qualsevol; pero no és una presentació 
qualsevol la que es va portar a terme i a 
subratllar qui ?, per que?, com ?, amb quí? 
í per a quí ?. Ens expliquem: 
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Qui: 

Un grup de nois, joves, que porten un 
nom estrany potser pels nouvinguts i 
forans. Pels de Cervera, el nom de 
"Bombollers" és prou conegut. La seva 
feina, animar a cop de tabal, sembla 
soro llosa en excés, mancada de melodía i 
fins i tot monotona: pero és resultona fins 
el punt que si a alguns menuts espanta i 
sorpren algun element festiu popular, la 
tamborinada de la gent de La Bombolla 
els anima fins i tot a participar. És 
gratificant poder-los veure gaudir. 

Perque? 

Els "Bombollers" estaven d'onomas
tica. 1 O anys no són massa i no s 'excedí en 
pregonant les deu anyades sinó que la seva 
festa anava per haver assolit un nivell de 
participació i entesa entre ells mateixos 
que mai havia estat el seu objectiu. El bon 
ambient del grup els obligava a sortir (una 
vegada més) no sense alguna compensació 
material sinó amb quelcom més: assumint 
una despesa agosarada, generosa, oberta, 
participativa i segurament més coses ... No 
eren, ni són, el petit grup que deu anys 
enrere iniciava la seva caminada. Han 
proliferat en nombre, han creat escola i, 
com veurem, també han eixamplat el 
ventall tematic alíe totalment als tambors. 
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Com? 

La seva activitat lúdica els permet 
gaudir oferint generosament a propis i 
estranys el seu animat repertori basat en 
la percussió. Si les seves participacions són 
un referent en les festes populars actuals a 
Cervera, per aquesta diada calia posar-hi 
un plat de més. Es va preveure amb prou 
temps la festa i es va treballar en 1' edició 
d'un CD, un enregistrament quasi inectit 
puig no proliferen segurament en aquesta 
especial tematica. Un exit, no sé si de ven
des, pero sí de sorollós ritme, de tecnica 
amb la percussió i de apurada i exigent 
interpretació i acabat. El resultat, un acte 
seriós al' Auditori Municipal el divendres 
amb la presentació de la Festa de 
1' endema, el CD esmentat, la imatge del 
Tibau, en nou cérvol cerverí i el grup de 
Trabucaires. 
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Amb qui? 

Amb qui? Mare meva. Tots hi érem 
amb ben poques excepcions justificarles: 
els diables de Cervera Carranquers amb 
la colla gran i la colla infantil i la seva 
mascota lo Carranco Bilandó i el seu Grup 
de grallers, 1' Agrupament Escolta Coll de 
les Savines amb la seva representativa 
"cuca", els geganters amb el complet 
d'elements i l'abundós acompanyament 
de nans i cavalls, el Grup deis Campaners 
de Cervera, Antics Grallers de Cervera, 
Patronat de la Passió, Amics del Barri de 
Sant Magí, el Timbaler del Bruc, la Bruixa 
d'Or, l'Home de la Sort, els grups de 
trabucaires de Camp i Trabucaires de 
Solsona que, a la vegada, havien de 
complir amb el deure de 1' aval amb el que 
havien vingut: apadrinar la nova colla 
Trabucaires de Cervera i la participació 
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obligada deis Bombollers de Cervera, del 
grup Jove deis Bombollers i del grup 
d'animació Xaranga Va i vé de Bellpuig. 

Pera qui? 

La festa no 1' organitzaren els 
Bombollers per ells solament i el 
complement que esmentem va més enlla 
de la festa que comentem. És evident que 
si preguntem per qui, també hem de sa
ber quin objecte i/o oferiment fem per que 
tingui un (uns) destinataris. És per tot 
Cervera. A part de la gresca, els 
Bombollers s' inventen un element 
representatiu de la Ciutat i en endavant 
aniran acompanyats d'un Cérvol (de nom 
Tibau) que diguem va presidir l'acte de 
presentació i la cercavila; les seves 
dimensions el fan sobradament visible 
entre la gent i la satisfacció deis cerverins 
i demés curiosos és evident. 

També per tots presenten un nou grup 
dit de Trabucaires de Cervera. Cosa seria 
i més encara si tenim en compte el soroll 
que fan. Espanten als petits pero exalten 
les festes, imposen respecte i es fan notar. 

Els detalls de la Festa els veurem 
escrits en altres mitjans puig ara i aquí 
l'espai no ens ho permet: inici amb les 
presentacions al Auditori Municipal el 
divendres i dissabte a la tarda animada 
cercavila amb moltes sorpreses en el seu 
trajecte, representacions deis diferents 
grups a la playa Major, bateig del "Tibau" 
i Trabucaires, agraiments deis Bombollers 
per tots i finalment, animats pel grup 
Xaranga Va i vé, cap la playa Pius XII on 
tingué lloc el sopar popular, una fantastica 
"paella" que la gent de la Penya Ciclista 
van cuinar i que els joves de la Creu Roja 
de Cervera van repartir acuradament. La 



festa va acabar amb el repartiment 
d' agrai:ments deis Bombollers per tots els 
col·laboradors, grups participants i 
padrins del Tibau i Trabucaires. 

Repetim, una festa perno oblidar. Per 
molts anys als Bombollers per haver-nos 
deixat viure i gaudir a Cervera una festa 
com aquesta i que aquest moment doü; que 
pregonem i del que en sou part activa 
tingui una llarga durada. 
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Un pardalet ens ha dit que abans 
d'acabar l'any hem de repetir quelcom 
semblant amb noves presentacions que 
han d' enriquir més els nos tres elements 
de festa popular i cultural.. .. 1 més enlla, 
intui:m una altra bona nova amb més 
incorporacions de volum. A part, queda 
per encetar la "lluita" pel retorn als carrers 
de Cervera de les velles "timbales" a cavall 
que entre tots hem d'aconseguir. 

Com a cerverins, felicitem-nos. 


