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SANTA VIRTUT 

La testa de Sant Magí és segurament la testa de barri més completa que 
mai hi ha hagut a la Segarra. Una testa grossa que és la combinació d'elements 
lúdics i quotidians, i que des de sempre ha portat malta feina. La festivitat de 
Sant Magí és un ciar exemple del voluntarisme del barri. 

Els toes de campana de l'església de la placeta anuncien novena i són les 
primeres reverberacions de l'esperit voluntarista deis ve'ins i d'amics i d'amigues 
vinguts de tora. Durant tata la setmana abans la gent del barri ha fet neteja. 
L'altar, el cambril, els bancs, tot estava empolsegat. Per terra corria el borrissol 
seguint el corrent d'aire. El Sant Magí també estava empolsegat, pero no havia 
pas perdut la frescor deis colors. "Un Sant Magí jove" diuen alguns padrins i 
alguns no tan padrins que el van veure venir, embalatjat com anava. Es veu que 
el van portar a Cervera a principis deis cinquanta, i ja feia temps que l'esperaven. 
Els més devots van seguir el seu aposentament amb entusiasme. 1 diuen que 
fa malta més patxoca que el que hi havia hagut abans, que ningú m'ha sabut 
dir on va anar a parar, i que molts s'han estimat més no recordar. 

Les havaneres Assumpció i Brisa del mar escampen vibracions que ens 
tan recordar emotius passatges de quan érem més joves. La memoria auditiva 
és generosa i complaent. lgualment complaent és l'olor de l'espígol que els més 
joves esbarrien per les costes. El mateix perfum que durant uns dies s'acumula 
a les entrades humides de les cases i en alguns estables que encara queden. 
Els guarniments deis animals també sempre han estat vistosos. Els vestits de 
color grana i de color verd, la gerdor del boix i la combinació capritxosa de les 
cintes completen l'espectacle visual. La barreja de modernitat i ancestralitat és 
entendridora per uns i curiosa per altres. Les mules, clau mestra d'un passat no 
tan llunya, lluiten ara per ser útils. Mai perdran el respecte apreciatiu deis més 
vells. Són massa hores d'anar darrera seu pels trossos, llaurant i feinejant. 
Sempre seran referencia en les converses deis nostre padrins i deis nostres 
pares. Ni que sigui per les guites. Ni que sigui perque porten l'aigua. 

La cruesa de l'aigua de Sant Magf és una virtut pels devots. La devoció 
incondicional, ara i abans, també vol dir pau interna. 1 la cruesa és tan 
humanament gustativa que és pont ineludible entre Sant Magí i els devots. A 
Cervera i també a la Segarra tata l'aigua és virtuosa. En una terra de seca com 
la nostra, Sant Magí devia ser a la primeria, i ara també, un sant ric. Recordo 
les paraules del santimoniós Magí Tapiales en una entrevista que li va ter en 
Ramon Turull. "Diuen que és molt maco allo. Hi ha malta aigua", deia Tapiales 
referint-se a Sant Magí de la Brufaganya. En un futur, no sé si proper o llunya, 
la portada d'aigua de Sant Magí potser ens servira per recordar que pels cerverins 
l'aigua sempre és santa virtut. 

Ramon Falip Gasull 
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Si és alt o baix, 
si té més o menys cintura, 
si les maniguas 

, 
NOEMI 
gust i detall 

disseny i decoració 

tot en floristeria i jardineria 

han de ser més curtes o més !largues; 
no és problema, sera ... A LA SEVA MIDA 

El confeccionarem pera vosté 

Per home des de 1911 
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Anem de festa. 
Al Banc Sabadell estem amb 

la tradició, estem amb la cultura 
i amb el saber popular. I tambe 
sabem que aixo es molt impor
tant per a voste. 

Per aixo en aquests moments 

anem de festa. Per celebrar-ha 
junts i gaudir tots plegats d'un~ 
dies inoblidables. 

Anem on voste vagi. 

Anem de festa. 

Banc Sabadell ----···----· 


