
AGERMANAMENT 
Diu I'Emili Rabell: "Quan l'agost es desespera 

per acostar-se a la fi, 
tots els camins de Cervera 
ens porten a Sant Magí." 
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1 és cert, dones, fa segles que els homes i dones devots del Sant, fan cap a 
la Brufaganya per cercar l'aigua per repartir-la el día 19 d'agost, altres fan cap a 
la capella de Cervera al matí o al vespre; altres si més no reben l'aigua a casa, 
pero tothom sota el mateix signe: la devoció al sant i la tradició a la Festa, 
heretada de pares a fills i que el 1994 no ha minvat pas. 

Avui día, en arribar l'agost i des del día 15, fins al 19, gent de tates les edats 
i de tata condició social, homes i dones, noies i nois, infants, tots agermanats per 
la diada, participen en una festa, gairebé única, la culminació de la qual és beure 
l'aigua de la Brufaganya (que "té un gust especial i propi, diferent de tates les 
altres aigües del món" segons Joan Amades). 

A Tarragona cada any per les mateixes dates, tenen lloc unes celebracions 
que tenen una similitud amb les de Cervera: cercar l'aigua a la Brufaganya i en 
caravana de cavalls i carros la porten des de I'Ajuntament o playa, fins a la 
capella, acompanyats de tates les primeres autoritats, membres de la comissió i 
una gran quantitat de públic, que juntament amb la gent estacionada als carrers 
contempla la desfilada i la que ja es traba a la capella, esdevé una multitud. 
Durant el recorregut es fa diverses parades on algunes calles castellares aixe
quen castells. Arribats a la capella, té lloc l'oferiment per part del rector de la 
parroquia, alcalde de la ciutat, representant de la comissió ... , oferiment que es fa 
al costat de la paret on el sant fou alliberat. 

El1993 s'inicia una relació entre els maginets de Cervera i Tarragona, a la qual 
vaig gaudir de l'honor de representar els maginets de Cervera, assistint a les 
testes de Tarragona i puc assegurar que fou una experiencia que recordaré 
sempre tant per les innombrables atencions rebudes com per !'extraordinaria 
assistencia de persones en tots els actes descrits. 

En finalitzar la trabada del día 18 d'agost a Tarragona, invitarem als membres 
de la comissió de l'esmentada ciutat a venir a Cervera i així ho feren complaguts, 
tres deis quals i que participaren de forma activa a la festa de la playa Majar de 
Cervera, que recuperava una vella tradició. 

Iniciada aquesta singladura de compartir, ambdues testes que s'inspiren en la 
mateixa font (mai tan ben adequat el nom) devoció i tradició a un sant i a una 
aigua, que no oblidem, ha repartit al llarg deis segles, només que Salut i Fe. 1 tal 
com diu en Ramon Turull: 

Un altre jorn s'encendra 
a la vara del camí, 
que l'any que ve ens portara 
altre cap a Sant Magí. 

Armand Forcat 
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