
-----------CONVERSES - ----------

Ramon Thrull, Maginet de l'Any 1996: 

"Sant Magí és l' anti-Aquelarre" 

Carme Pollina 

Ramon Turull és un cerverí que ha dedicat bona part de les seves 
aficions a recollir i posar sobre el paper histories i tradicions sobre 
Cervera, entre elles la de Sant Magí. Precisament en reconeixement 
a les moltes línies que ha escrit sobre la llegenda de l' aigua miracu
losa i de les tradicions que envolten la devoció a aquest sant, 
l'organització de lafesta anual dedicada a Sant Magí va nomenar
lo l'any passat Maginet de l'Any, títol que el distingeix coma "jan" 
de la festa dedicada al sant: 

-L'amic Jaume Binefa em va comunicar per telefon que m'havien 
escollit Maginet de l'Any, no pas gaires dies abans de la festa. Pero 
jo els vaig dir que no hi aniria, a la festa. És massa cerimoniós i 
massa llarg, tot aixo, per a mi. D'uns anys cap a aquí, he adquirit el 
mal costum d'anar-me ponent, físicament i espiritualment, a mesura 
que es pon el sol; a la nit, dones, em sentiría en orsai, bon tros fora 
de joc. 

Abans que voste hi ha hagut altres Maginets en anys anteriors ... 

-Sí, els Maginets es nomenen des de fa quatre anys. Abans que jo 
ho han estat l'Emili Rabell, tant de sempre vinculat a la festa; el 
doctor Riu, que va fer una escultura del Sant, i l'any passat va ser 
aquell que anomenen "el Maño", que tants anys va fer de Sant Magí. 
1 mira, aquest any m'ha tocat a mi. El nomenament es fa el dia abans 
de Sant Magí, és a dir, el 18 d'agost, a la nit. Durant el sopar popular 
es fa el pregó i s'escullen les pubilles de la festa i el Maginet de 
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l'Any. Pero cap Maginet 
no ha assistit mai a l'acte 
del seu nomenament. 
Som massa avis. 

Voste, que ha escrit 
tant sobre Cervera, tam
bé haura escrit, dones, 
sobre Sant Magí, oi? 

-1 tant! L'any 1977 va 
sortir un quadern titulat 
La festa de Sant Magí a 
Cervera. Allí hi ha mol
ta cosa sobre aquest sant 
i aquesta festa. 

Em sembla que, en 
aquest llibre, voste ex
plica la tradició que hi 
havia antigament 
d' endur-se un acordió 
per amenitzar la nit quan s'anava a buscar l'aigua a la Brufaganya. 
1 per aixo aquest any s'ha inclos un concert d'acordió al programa 
de les fes tes de Sant Magí. És així? 

- Efectivament, aquest llibre és un recull de converses amb gent 
molt vinculada a la festa. 1 una d'aquestes converses, la vaig tenir 
amb Jaume Castell, de renom "Quiquet", que em va explicar, fil per 
randa, com anaven fins a Sant Magí. Hi anaven amb carro, feien nit 
a Santa Coloma de Queralt, i alla feien ballaruga i xerinola amb 
acordions. A més d'aquest llibre, escric cada any una semblan~a sobre 
gent del barri de Sant Magí al llibret que s'edita amb motiu de la 
festa. En porto cinc, d'aquestes semblances; m'hi trobo molt bé su
brallant l'aspecte cordial de la gent. 

1 voste, ha anat alguna vegada a Sant Magí de la Brufaganya? 

-Sí, dues. Una de les vegades hi vaig anar per "fer el boix" que 

40 



se'n diu, és a dir, a recollir 
boix al bosc. 

Evidentment, la festa 
era bastan! diferent anti
gament de com es fa avui 
dia. Li agrada més ara, o 
bé abans ? 

-Jo trobo que és una fes
taque sap mantenir el mi
llor d'abans i que, a la ve
gada, sap innovar. D'aixo 
en parlo en un article a 
I'últim número de Segarra, 
titulat Per que és, la festa 
de Sant Magí, tantafesta, 
tant de tots i tant d' aquí? I 
allí hi he exposat dotze 
raons que volen condensar 
les claus de l'exit d'aquesta 
festa. Algunes d'aquestes 
raons SÓn: perque s'hi ba- El nét Narcís llegint unes ratlles agraYdes de J'avi. 

rregen la tradició i l'actualitat, perque creix, perque es basa en la 
voluntat i perque serveix de nexe d'unió entre els cerverins d'aquí i 
els que viuen fora de la ciutat. 

La gent jove, pero, hi participa prou? 

-S'hi va enganxant. Evidentment, pero, la festa de Sant Magí és 
l'anti-Aquelarre, no es poden pas comparar. Sí que et puc dir que, 
així com altres festes de barrí s'han anat apagant fins a morir, Sant 
Magí ha anat creixent, i moltes coses estan millor ara que no pas 
abans. És més bonica la vigília, el dia 18, que no pas el dia de la 
festa en si, el dia 19. Cree que aquest dia ha perdut una mica de pes 
dins de la celebració general. El repartiment de l'aigua pels carrers, 
per exemple, és un acte que queda una mica esbravat, perque a Cer
vera hi ha massa distancies. 
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Coneix ['origen de la llegenda de l'aigua miraculosa de Sant 
Magí? 

-Al barrí de Sant Magí, a Cal Racó o al Convent que en diuen, 
s'hi havien estat els Dominics. Aquí a Cervera hi ha hagut jesu'ites, 
antonians, agustins, dominics, franciscans, caputxins, claretians ... 
de molts ordes religiosos. Pero van ser els dominics els que van 
iniciar i estendre a Cervera la devoció cap a Sant Magí, perque, entre 
altres coses, tenien propietats i una petita comunitat a la 
Brufaganya. 

Esta content de ser el Maginet de l'Any 1996? 

-Satisfet i orgullós. Ben satisfet i ben orgullós. 

(Entrevista publicada a La Veu de la Segarra el 23/08/96) 
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