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REFLEXIONS SOBRE EL TREBALL DE RECERCA
“SANT MAGÍ, MÉS QUE UNA FESTA!”

Mariona Armengol Vendrell

En un inici, al pensar possibles temes 
per a desenvolupar el meu treball de 
recerca només tenia clar que volia tractar 
algun tema que estigués relacionat amb 
la meva ciutat. Donat que he viscut 
sempre a Cervera i que les seves festes 
i celebracions m’han semblat sempre 
interessants, vaig decidir aprofundir 
en una d’elles. De totes elles em vaig 
inclinar per estudiar la Festa de Sant 
Magí. 

En adonar-me que estava davant 
d’una festa que tenia uns inicis en un 
petit barri i que amb el pas dels anys 
havia passat a ser una festa de ciutat, 
vaig decidir aprofundir en les seves arrels 
i esbrinar el perquè d’aquest fet. Perquè 
la festa de Sant Magí ha esdevingut tan 
notable? D’aquí el títol del meu treball. 
Sant Magí a Cervera: més que una festa!

Durant el meu projecte explico 
la llegenda de “Sant Magí”, els 
orígens de la devoció i la tradició com 
a conseqüència. Així com tots els 
elements que conté aquesta celebració: 
l’aigua com a element principal, els 
ruquets, els adorns, l’havanera... La 

meva tasca mostra la manera com una 
devoció a un sant s’ha convertit en una 
tradició on l’esforç de la gent, la força 
de voluntat de col·laboració, la memòria 
col·lectiva i personal han estat els agents 
més importants per consolidar aquesta 
celebració i per fer de “Sant Magí” un 
dels esdeveniments més importants i 
característics de la nostra ciutat.

Factors importants que em van portar 
a triar aquesta festa com a motiu del 
meu treball van ser les meves vivències 
respecte a ella. Des de ben petita la 
festa de Sant Magí ha format part dels 
meus estius. Cada 18 i 19 d’agost anava 
amb el meu pare a veure el seguici 
dels “ruquets” i m’agradava pujar 
damunt d’algun d’ells. Tanmateix, un 
any em vam proposar col·laborar en el 
repartiment de l’aigua. Aquest fet em va 
fer pensar que la festa de Sant Magí es 
nodreix del voluntarisme, de convivència 
i de solidaritat. Em vaig adonar que sense 
l’esforç gratuït de molta gent, “Sant 
Magí” difícilment tiraria endavant. En 
els darrers anys, s’ha constituït la Banda 
de Música del Conservatori a la nostra 
ciutat. En un moment determinat se’ns 
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va demanar la participació en el seguici 
que comporta l’entrada de l’aigua; això 
fa que en els darrers dos o tres anys hagi 
dut a terme una nova col·laboració en la 
festa juntament amb alguns companys de 
generació. 

Durant la meva recerca, vaig poder 
descobrir diversos llocs on es troben 
referències al sant, així com la possibilitat 
de visitar l’indret on es va iniciar la 
devoció i el punt de partida de la festa 
que avui es celebra: “La Brufaganya”. 
No havia tingut l’oportunitat d’haver-hi 
anat, i em va sorprendre que al mig d’un 
paisatge de secà s’hi amagués en una 
zona boscosa la font i el santuari de Sant 
Magí. També haig de ressaltar que em va 

cridar l’atenció el fet de trobar diverses 
persones devotes al sant, de diferents 
poblacions de Catalunya, que en un dia 
qualsevol de l’any havien anat a buscar 
aigua de la font. 

Un fet desconegut per a mi va ser 
descobrir que a Cervera i als seus voltants 
s’hi troben diverses fornícules que fan 
referència a Sant Magí. Entre d’altres, 
destacaria les existents al Mas Duran i 
al camí de Tàrrega, en una paret gairebé 
davant de la masia del Trilla. De totes 
elles, la més coneguda i popular és la 
que es troba al camí de la Cardosa, molt 
visitada pels veïns de la nostra ciutat.

Un altre apartat del meu treball va 
consistir en la realització d’entrevistes 

Santuari de la Brufaganya. Foto de Josep Armengol. 
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a persones importants en l’organització 
actual de la festa que em van aportar 
una visió molt més àmplia en l’aspecte 
organitzatiu, social i històric. 

En definitiva, agrupant les meves 
vivències amb els fets nous que he pogut 
descobrir sobre tot el que envolta “Sant 
Magí” he arribat a la conclusió que la 

festa ha esdevingut un element identitari 
de la ciutat que ha comportat una 
important cohesió social dels ciutadans. 
He pogut afirmar que Sant Magí és 
una festa que agrupa devoció, tradició, 
voluntat i cultura popular i que, gràcies 
a la col·laboració i a l’esforç de molta 
gent ha arribat avui en dia a ser una festa 
consolidada i viva

Fonts de la Brufaganya. Foto de Josep Armengol. 


