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SANT MAGÍ I EL DESCOBRIDOR CRISTÒFOR COLOM

Jordi Castany i Pich

Al voltant de la figura del descobridor 
de les Amèriques, Cristòfor Colom, 
existeixen multitud d’hipòtesis i teories 
que intenten esbrinar i justificar quin era 
el seu origen o, el que és el mateix, quina 
era la seva pàtria.

De totes les hipòtesis, la més 
popular -que no significa que sigui la 
més contrastada- és la genovesa, però 
també n’hi ha d’altres, com la gallega, 
la castellana, la portuguesa, la basca... 
Tot i així, els estudis més recents dels 
historiadors internacionals colombins 
tendeixen a manifestar que la teoria més 
sòlida i demostrable és la catalana.

És molt difícil explicar per què 
davant de la multitud de documents 
que demostren la teoria catalana, 
als llibres d’història i enciclopèdies 
sempre hi consta el Colom genovès. El 
descobriment d’Amèrica és una qüestió 
d’Estat, ja que si Colom era català i la 
descoberta hagués estat sufragada per 
la corona catalano-aragonesa la història 
faria un gir de cent vuitanta graus davant 
la societat internacional, demostrant 
que Castella s’apropià, d’una manera 
immerescuda, de la descoberta del nou 
món.

Però tot això ja és un altre tema 
on barrejaríem història, política i 
nacionalisme. El present escrit només 
pretén explicar una anècdota de Colom 
i el barri de Sant Magí amb la seva festa. 
I potser, qui sap, aportar un granet de 
sorra a la teoria que afirma que Colom 
era català. 

Ben a prop d’aquí s’explica que 
Colom era fill de Tarroja de Segarra. 
Quan la gent gran que ara viu a Tarroja 
eren petits, els seus avis els explicaven 
que els seus avis els havien explicat que 
l’home que el 1492 va descobrir Amèrica 
havia viscut al poble. Aquesta tradició 
s’anticipa a tots els llibres que comencen 
a parlar de la catalanitat de Colom.

Segons algunes persones que encara 
viuen a Tarroja, a la dècada de 1930 
els registres parroquials del poble es 
remuntaven al segle XIII. El capellà 
del poble, abans de la guerra civil, 
estava convençut que els documents de 
l’arxiu constataven que era de Tarroja. 
Convidà uns professors de Barcelona 
que quedaren fascinats amb les troballes, 
motiu pel qual van decidir tornar-hi a 
l’agost. Malauradament esclatà la guerra 
civil i tot l’arxiu parroquial es va cremar.
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També es diu que el descobridor 
firmava com a Colom de Terra Rubra que 
és la forma llatina de Terra roja. L’última 
connexió de Colom amb Tarroja és que 
els patrons de la vila són Sant Salvador i 
la (Immaculada) Concepció, els mateixos 
noms amb què l’almirall va batejar les 
dues primeres illes que va descobrir al 
Carib el 1492.

Després de fer aquestes reflexions 
sobre l’origen de Cristòfor Colom i la 
possible relació amb la nostra comarca, 
explicaré el perquè del meu escrit.

Durant aquesta primavera uns 
quants matins em vaig apropar a l’Arxiu 
Comarcal a buscar informació sobre els 
diables i l’Àliga de Cervera. Davant els 
dubtes que van sortir sobre l’hipotètic 
incendi que va patir l’àliga el 1898 
vaig estar mirant programes d’actes 
i cartells de finals del segle XIX. Tot 
buscant programes de la Festa Major 
del Santíssim Misteri i la del Sant Crist, 
de tant en tant me n’anaven apareixent 
alguns de festes de barri. Era sorprenent 
observar com ha canviat la vida en tan 
sols un segle, però fou encara més curiós 
quan, fullejant el programa de les Festa 
del Barri de Sant Magí de l’any 1886, 
dins dels actes que es celebraven, que 
no diferien massa d’un any amb un altre 
–ni amb els que actualment fan encara 
els veïns del barri– hi apareixia un fet 
singular, una anècdota de barri o potser 
una ruqueria.

Aquesta troballa no vaig tardar massa 
a comunicar-la al Josep Mas per saber si 
la coneixia, ja que possiblement sap més 
de Sant Magí que tots els documents que 
es troben a l’arxiu. El Josep desconeixia 
aquesta història i em va enredar perquè 
fes un escrit per al llibret del barri, tot 

explicant la relació que hi havia entre un 
veí del barri i el gran descobridor.

A l’Arxiu Comarcal de la Segarra, 
dins la col·lecció de programes i cartells 
(Top:1.), es troba el programa d’actes del 
barri on hi consta de títol: Programa de 
los solemnes cultos, asombrosos festejos 
y públicos regocijos, que el laureado 
barrio de Sant Magín de la Ciudad de 
Cervera dedicará a su ínclito patrón los 
días 17, 18 y 19 de Agosto de 1886.

A continuació s’expliquen els actes 
que tindran lloc els dies de la festa. El 
dia 17, s’inaugura una exposició regional 
de llegums, fruites i hortalisses. El dia 
18, al migdia i al so de les campanes, una 
banda de músics, els gegants i la imatge 
del penitent de la Brufaganya recorreran 
els carrers de la població. Mentrestant, 
el barri quedarà transformat en boscos, 
jardins, muntanyes, rius i cascades. I 
aleshores apareix la troballa de la que 
us he fet esment durant tot l’escrit, on 
textualment diu el següent:

A las tres, se inaugurará la estátua 
del célebre descubridor de las Américas, 
Cristóbal Colón, que según la tradición, 
sostenida por el capitán del barrio            
–Lo Tita,– era primo hermano del tio 
de la abuela paterna del padrino de su 
bisabuelo.

Val a dir que no sé si la teoria de Lo 
Tita era certa o no. No sé si ho va fer per 
tenir protagonisme, ni sé si els veïns del 
barri van acceptar aquest acte perquè 
s’ho creien o perquè si era el capità del 
barri, no tenien més remei. El que puc 
constatar és que si era fals, va ser un fet 
curiós i estrany en una festa del Barri de 
Sant Magí; i si realment és cert, potser 
encara avui, tot acompanyant els rucs i 
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participant de la festa encara queda algú, 
sense saber-ho, amb la mateixa sang que 
el virrei i el capità general de les Índies.

Finalment, com que estem a l’agost, 
que és temps de Sant Magí i d’Aquelarre, 
m’agradaria acabar aquest escrit amb 
l’oració que fan els diables de Cervera 
a l’anacoreta el dissabte d’Aquelarre, 
on demanen protecció al sant abans 
de començar els correfocs de la nit del 
dissabte. Essent per a alguns diables un 
dels moments més emotius.

A Sant Magí s’invoca,
Per ser tan gran patró,

Que ens guardi de cremades,
Enmig del correfoc.

L’espurna maleïda,
Apagueu bon Sant Magí,

Amb vostra aigua beneïda,
Que per beure ja hi ha vi!

Visca Sant Magí i visca els 600 anys 
dels diables de Cervera!
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Font: ACSG. Col·lecció de programes i cartells. Top:1. Núm.25.


