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ELS CARRANQUERS I SANT MAGÍ

Ball de diables de Cervera, Carranquers

Aquest 2019 el Ball de Diables de 
Cervera, Carranquers, celebra el seu 
25è aniversari, una gran data que no la 
podem deixar passar sense donar un gran 
agraïment al Barri de Sant Magí.

La colla, podríem dir que té molts 
lligams amb el barri però n’hi ha dos que 
serien els més destacats.

En primer lloc i pel que hem de donar 
les gràcies any rere any, és el fet que la 
colla pugui utilitzar l’església com a lloc 
de concentració la nit més important de 
l’any per la colla, el dissabte d’Aquelarre.

Degut a la seva proximitat amb 
l’espai on es celebren els correfocs, cal 
Racó, des de fa molts anys l’església del 
barri és el lloc on els diables es canvien 
al principi i al final de la festa. És dins 
d’aquesta que, quan tots els diables 
estan a punt de pujar cap a la Universitat 
per començar la feina, els diables 
s’encomanen al Sant per no tenir cap 
incidència durant els correfocs.

I com mostrem aquesta “devoció”? 
Doncs cantant una versió molt particular 
del Sant Fermin:

A Sant Magí es demana, 
en ser tan gran patró,

que ens guardi de cremades 
enmig del correfoc.
L’espurna maleïda, 

apagueu bon Sant Magí,
amb vostra aigua beneïda, 
que per beure ja hi ha vi!

Visca Sant Magí! Visca !!!
Gora Sant Magí! Gora !!!

Aquesta versió va ser creada fa molts 
anys per la festa del dijous d’Aquelarre 
i finalment es fa servir cada any sense 
falta.

Dins d’aquella mateixa nit, cal donar 
també les gràcies per cedir-nos el seu 
aparcament a la família Pont Pedrós. És 
l’espai on després de tota una nit cremant 
i suant, podem refrescar-nos, menjar i 
comentar la nit, en un espai tranquil fora 
del batibull de la festa.

I com a segon lligam i que no podem 
deixar passar en aquest 25è aniversari, 
hem de mirar al passat i recordar el 
Miquel i Fabià Pont, germans, veïns del 
barri i membres des del primer dia de la 
colla de diables i que sempre recordarem.
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