
DIJOUS GRAS DE SANT MAGÍ 

Ja comenyn a ser tradicional 4ue el 
dijous d aquelruTc, dijous gras, es ceJebri 
a Cervcra podríem dir la millor resta del 
any. 

Aquest any en la seva quruta cdició es 
va aconseguir que fas 1 'aquelarre de les 
dones, jaque no només van ser les diable -
ses Carranqueres sinó que s' hi van afegir 
les dones Bombolleres i geganteres en un 
cercavila que com sempre va transcórrer 
des del centre fins a la pla~a del Fossar. 

Com era de suposar aixo va provocar 
que lots els homes de dites entitats es 
reunissin en el ja nútic sopar d'homes, 
aque 'l any mé d'un centenar. El sopar 
va teniJ· ltoc al restaurant l' Estuctiantil, 
als propielaris del qua! donem les més 
sinceres gracies per la sev<l paciencia 
durant aquests quatre anys per suportar 
tots aquest homos, ja que de sapiens poca 
cosa teníem. 

Aque t ja tradicional sopar sempre té 
un fil conductor per tal de crear més festa 
durant la cercavila, és aquí on pren signi
fkat el text en la festa de Sant Magí. Ja es 
sabut la devoció deis Diables de Cervera 
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Carranquers per aquest Sant, a l' església 
del qual ens emparem durant la celebració 
de 1' Aquelarre. 

Dones quina millor manera de mostrar 
aquesta devoció a aquest Sant i al de les 
lcrres ve'ines de NavmTa, Sanl Fermí, que 
reanl el nostre Sant Magf. D'aquesta ma

nera els centenars d' homes tots vestits de 
Blanc i Verd van recón·er Cervcra correnl 
davant del seu particular toro i sobretot 
cantant el seu particular Gora Sant Magí. 
Tal efemeride va provocar i aquí espero 
que el Sant em perdoni, que el mateix 
Anacoreta fes acte de presencia al carrer 
Major en un deis molts punts on se li va 
cantar el seu cant: 

A Sant Magí es demana, en ser tan gran patró, 
que ens guardi de eremades enmig del eorrefoe. 
L' espuma malei'da, apagueu bon Sant Magí, 
amb vostra aigua benei'da, que per veure ja hi ha vi! 
Visea Sant Magí! Visea!!/ 
Gora Sant Magí! Gora!! f 

Les fotografíes ja expliquen prou, 
per lo que fins aquí aniba I'escrit d'un 
carranquer i maginet. 








