DES DE COPONS…
Carles Muñoz Pallarès
Enguany, i amb motiu de la Festa de
Sant Magí, tenim el plaer de saludar els
cerverins i cerverines des de Copons!
Per aquells que no ens ubiqueu,
Copons és un petit poble situat a mig
camí entre Igualada i Calaf, a 30 km de
Cervera. Des de fa segles, a Copons hi
tenim un pedronet dedicat a Sant Magí.
Tot i la senzillesa del pedró, el topònim
Sant Magí ha deixat una empremta
inqüestionable: dóna nom a un carrer,
a una de les entrades a la vila i també a
un dels aparcaments municipals.
El pedró de Sant Magí de Copons
feia anys que havia caigut en l’abandó.
Tant la petita imatge com la construcció
en sí mateixa estaven molt deteriorades
i ja no rebien les atencions com en
altres temps, quan vilatans anònims en
tenien cura, ja fos per devoció al sant o
per estima al poble, o ambdues coses.
L’any 2011 un matrimoni coponenc
arranjà la fornícula, evitant-ne així
l’imminent esfondrament, i restauraren
la petita imatge de guix amb molt de
gust. El pedró de Sant Magí tornava
a fer goig i dignificava així un dels
raconets més entranyables de Copons.
L’alegrança durà poc, ja que la imatge
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fou mutilada durant una nit de festa
major l’agost de l’any passat. Després
de la bretolada, i d’haver paït el disgust,
s’organitzà una col·lecta popular per a
la compra d’una nova imatge. La nova
imatge es beneí el passat dia 13 de
gener en una senzilla, però maquíssima,
missa dominical. Durant la missa es
cantaren els Goigs de Sant Magí, que
fins llavors, i que se’n tingui record,
no s’havien interpretat mai a Copons.
És per això que un grupet de vilatans
assajaren la cantada una estoneta abans
de la missa, fent així que els goigs
sonessin força bé. Després de la missa,
un cop beneïda, la imatge es col·locà al
seu pedró.
La benedicció de la nova imatge
de Sant Magí de Copons, i gràcies a
l’Associació Amics de Sant Magí de
Cervera, entre d’altres entitats, ha posat
Copons en el mapa del món maginenc.
Hem redescobert el nostre patrimoni,
i ens hem adonat que el nostre humil
pedronet forma part d’una gran família
que s’estén per moltes localitzacions
on Sant Magí inspira fe, germanor,
tradició, treball, cultura, festa,
natura, ..., i tot allò que ens fa grans
com a persones i com a comunitat.

Pedró de Sant Magí de Copons. Foto Carles Muñoz
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Vista panoràmica de Copons. Foto Carles Muñoz

Esperem poder créixer dins d’aquesta
família!
La llavor maginenca ha estat
plantada a Copons. Per la Mare de
Déu d’Agost, coincidint amb la nostra
festa major i amb la proximitat de la
diada de Sant Magí, i si a Déu plau,
començarem a regar aquesta llavor
amb aigua de Sant Magí que, un cop
beneïda per Mossèn Enric, tots els
veïns que ho desitgin podran emportarse a casa. Serà la primera vegada, que
sapiguem, que a Copons es repartirà
aigua de Sant Magí. Desitgem que
aquesta aigua miraculosa vagi arribant
a Copons any rere any, aportant tots els
valors maginencs.
Us emplacem a tots a visitar
Copons. A part del pedronet de Sant
Magí, trobareu un poble acollidor
amb carrerons i placetes, i cases grans
i senyorials del segle XVIII que són
testimoni d’una època pròspera on els
negociants coponencs eren coneguts
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arreu d’Espanya. També herència
d’aquells temps és l’església de
Santa Maria, desproporcionadament
majestuosa per a un poble petit. No us
podeu perdre la zona d’horts, on tot
observant la producció d’hortalisses,
gaudireu de bones vistes sobre el poble
i descobrireu les restes de tres dels
antics molins que havien funcionat
a la vila. Envoltat de feixes i fonts,
i delimitat per dues rieres, Copons
ofereix espais naturals de gran bellesa.
Un d’ells, d’obligada visita, és molt
proper al nucli urbà: el Gorg del Nafre.
És el nostre petit paradís, amb un
saltant d’aigua que, en any de pluges,
ens regala un entorn verd i ufanós. Si
us atureu davant del Gorg del Nafre,
escoltant la música de l’aigua, amb la
riera als vostres peus, captivats amb
tots els sons de la natura, segur que
comprendreu per què Sant Magí també
volgué ser venerat a Copons!
Bona Festa de Sant Magí 2013!

