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CARTA A SANT MAGÍ

Magí Raich Brufau

Benvolgut St. Magí,

Ja sé que tu estàs al cas de tot o de 
gairebé tot el que passa, però a vegades 
també és possible que se t’escapi alguna 
cosa; i en aquest sentit t’explicaré algunes 
de les vivències que han succeït des del dia 
de la teva Festa de l’any passat.

Espero que em disculparàs que sigui 
una mica agosarat, pel fet que t’expliqui 
uns fets que estan relacionats amb tu i la 
teva festa.

A la dècada dels anys seixanta va 
arribar a Cervera un xicot de Bellpuig que 
rondava la Ramoneta Porredón. En aquells 
temps la Ramoneta (Romy) era la nostra 
Guillermina Motta. Era una noia guapa, 
eixerida, simpàtica, riallera i cantava molt 
bé. Com podràs comprendre, als xicots de 
Cervera no ens va fer gaire gràcia que un 
altre de fora vila, s’emportés la Ramoneta 
de Cal Muntanyès.

Aquell xicot de Bellpuig era l’Isidor 
Cònsul, que es va casar amb la Romy, 
la va fer molt feliç i tots dos van crear 
una bona família. L’Isidor es va integrar 
ràpidament a la nostra ciutat, a la nostra 
gent i als nostres costums i festes. Va ser 
un gran admirador i devot teu: no faltava 
mai a l’entrada de l’aigua, al sopar a la 

plaça Major i a la missa de les 7 del mati 
a la teva capella el dia 19 d’agost. Després, 
com la majoria, anava a fer un mos de 
l’estupenda i dolça coca i un traguet de 
l’enyorada mistela.

Va ser Pregoner l’any 1998 i l’any 
passat, com que les forces, que no les 
ganes, no l’hi ho van permetre, va ser 
espectador de la teva festa des de la seva 
casa a la Plaça Major. Ens va deixar el 27 
d’agost del 2009, just vuit dies desprès.

A més d’amic teu, l’Isidor era 
“campetxano”, savi, treballador, magnífic 
escriptor i fet d’una fusta que no es corca 
mai.

Tots els aniversaris són importants 
però potser n’hi ha dos, en l’època juvenil, 
que tenen més ressò. El primer és el dels 
18 anys. Entre altres reflexions és diferent 
per allò de la majoria d’edat. Un altre 
que fa reflexionar és quan en fas 25. Bé, 
doncs la meva filla Laia ha complert 25 
anys el passat dia 4 d’abril. Això no t’ho 
explicaria si no fos perquè ella també 
va ser Pubilla l’any 2004, i n’està molt 
satisfeta i orgullosa. Ella també celebra, 
des de sempre per raons familiars, els 
preparatius i la teva diada.

Un mes just després de l’aniversari 
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de la Laia, va morir la seva àvia, la meva 
sogra, la Roser de Nuix Capdevila. Va 
morir el dia 4 de maig, una tranquil·la 
tarda de dimarts al voltant de dos quarts 
de cinc. Se’n va anar sense fer soroll i amb 
pau i tranquil·litat. Amb serenor i sense 
amoïnar, com ella solia fer.

Ella també era una gran devota teva. 
La seva casa sempre estava oberta per 
poder veure els ruquets a l’entrada de 
l’aigua. Gaudia de la festa. De soltera era 
veïna del barri de Sant Magí, i mentre el 
seu cor l’hi va permetre, t’acompanyava 
en molts actes de la teva festa.

El mateix mes, però quinze dies 
desprès, el dia 19 de maig, la meva neboda 
Clara va donar a llum a una preciosa nena 
de 3 kg que es diu Maria.

Dues circumstàncies a destacar en 
aquest part. Va tenir lloc en un dia 19 com 
el del teu Sant i la nena es diu Maria com 
la seva iaia.

Ah!, ja me’n descuidava, la Clara 
també va ser Pubilla l’any 1998.

Malauradament, aquest mes de juliol 
ja s’haurà acabat el poder gaudir de les 
nostres cantaires televisives.

A finals de gener o primers de febrer, a 
Cervera es va produir una notícia musical 
agradable. Val a dir que la nostra Ciutat ja 
és una referència pel que fa a la tradició i al 
bon gust musical. No és d’estranyar doncs 
que es fes públic que dues cerverines, 
la Mercè Ors i l’Anna Vidal entraven a 
formar part del programa musical de TV3 
“Casal Rock”.

T’he de dir que ens han representat 
molt dignament, amb un tarannà i una 
expressivitat extraordinàries. Ens han 
alegrat les nits dels dimarts, en veure no 

tan sols l’esforç i la qualitat musical de 
tota la coral, sinó també la companyonia 
i solidaritat que existia entre tots ells.

Totes dues, tant l’Anna com la Mercè, 
són grans admiradores i devotes teves i 
també tenen a nivell personal i familiar 
un gran lligam amb tu.

L’Anna Vidal estava casada amb en 
Mateu Carbonell Razquin, que va ser 
Pregoner l’any 1994.

La Merçè Ors és vídua d’en Francesc 
Castells Portella, de cal Quiquet, Portant 
núm. 1 i Maginet l’any 1999. Una néta 
seva, la Natàlia Olaya Castells, va ser 
Pubilla l’any 2003 i va fer, temps després, 
un treball de recerca històrica envers el 
sentiment i la tradició de la teva festa a 
Cervera.

La vida està plena de casualitats i 
coincidències. Ja ho veus.

El dia 19 d’agost d’enguany, tornarem 
a celebrar la teva diada. Jo recordaré que 
farà quatre anys que la mare ens va deixar, 
però celebraré amb el pare, encara que no 
físicament, el dia del teu i del nostre Sant.

Per cert, m’han comentat que estàs una 
mica preocupat per la manca de ruquets 
per l’entrada i la distribució de l’aigua. 
Estigues tranquil que tot s’arreglarà. Si 
no hi ha ruquets ho farem amb tractors, 
amb cotxes o amb bicicletes; però l’aigua 
miraculosa de la Brufaganya es passejarà 
per Cervera.

Cuida’t força, Sant Magí, i tal com ja 
et vaig dir fa uns quants anys, si necessites 
bons metges per cuidar la teva salut, busca 
el Miquel Pont, el Mingo Benet, el Magí 
Torres i el Josep Mas. Ells són els millors 
metges del millor hospital pels teus mals.

Una forta abraçada i fins molt aviat.


