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SANT MAGÍ DE NOU!

Mercè Salsench Ollé 

Un cop més, la festa de Sant Magí, la festa de barri més antiga de 
Cervera, ha arribat! La locomotora humana, des de grans a petits, tant 
els que fem dia a dia en el barri com els que no, posarà en marxa el ritual 
anual: la marxa a la Brufaganya en busca de l’aigua, l’entrada de l’aigua 
a Cervera, el sopar de la Plaça Major, el petit ball de la placeta… Tot i 
que el que fa més goig és veure el barri guarnit de serrells, en especial, 
la placeta de Sant Magí amb la vela i el boix.

Amb el present quadern s’ha arribat al número 20. Si fem una ullada 
a la col·lecció de quaderns, podem apreciar que el número 1, de l’any 
1990, es tractava poc més d’un programa d’actes de la festa, algun escrit 
com “Notícia de la construcció de l’Església de Sant Magí” i anunci-
ants. De fet el primer quadern fou el del 1992, catalogat com a número 
2, amb unes 28 pàgines. Max Turull Rubinat, en la presentació que fa 
en l’esmentat quadern, diu: “Aquesta publicació que teniu a les mans 
desitja ser quelcom més que un repertori publicitari… també pretén 
deixar constància escrita sobre diversos aspectes, tots ells diferents però 
igualment interessants, de la Festa de Sant Magí”. 

Talment, els quaderns esdevenen més que un repertori publicitari, el 
gruix de pàgines adquirit amb el temps es deu a la recopilació d’articles 
de diferent vessant, des d’aspectes de la pagesia fins a precisions histò-
riques en relació amb el barri o a Sant Magí. Sense deixar de banda les 
pinzellades humanes, on fotografies i anotacions biogràfiques ens fan 
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sentir més a prop de totes aquelles persones que valoren una festa tan 
tradicional com la de Sant Magí. 

Si s’ha arribat a 20, esperem que arribin a 20 més! Això sí, sense que 
perdin la qualitat en front a la quantitat. I, per què no? Pot ser, en un 
temps llunyà, aquests quaderns seran font de recerca d’algun historiador 
interessat en la Cervera del segle XX-XXI.

Bona festa de Sant Magí!


