DES DE LA CAFETERIA “EL CAMPANAR”
Carme Bonet i Trilla
Seguint amb la tradició de col·laborar
amb les festes del Barri de Sant Magí,
l’acte organitzat el 4 d’agost de 2012,
comptà amb la presència de Josep Mas
a qui agraïm, un cop més, poder tenir-lo
com a conferenciant.
La xerrada que ens va oferir amb
el títol de “Càntirs de Sant Magí” va
resultar tot un èxit. El Josep ens té
acostumats a presentar el tema tractat
fent servir suport visual que, acompanyat
de les seves explicacions, dóna peu
a una xerrada rigorosa, interessant,
entretinguda, plena de detalls i amb
abundant informació desconeguda que,
combinada amb textos escrits, clars
i entenedors, i quantitat de dibuixos,
fotografies i altres tipus d’imatges, fa
que les seves exposicions siguin seguides
atentament i fins i tot es facin curtes.
El fil conductor de la xerrada va
ser el càntir. El va tractar, al principi,
d’una manera general: història d’aquest
estri, producció, localització, fabricació,
vocabulari relacionat, propietats, formes,
dissenys i usos, dites i refranys...
per centrar-se, a continuació, en el
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protagonisme del càntir dins la Festa de
Sant Magí. Ens el va mostrar com a peça
principal de la festa, atesa la seva funció
de contenidor de l’aigua miraculosa. El
vam veure imprès en diferents cartells
al llarg dels anys, com a protagonista o
com a complement del disseny. També
en mans dels repartidors, dels d’abans i
dels d’ara, en format terrissa i vidre, en
metall acabat en daurat o coure, dins dels
argadells o damunt la taula al costat de
les mides i de l’espígol.
Tothom va poder veure amb detall
els tres càntirs reals disposats damunt
una taula i que es fan servir habitualment
per repartir l’aigua. Vam poder gaudir
amb els vuit preciosos càntirs de vidre
que van romandre uns dies exposats a la
vitrina de la sala Nova podent admirar
la bellesa d’aquest material aplicat a la
creació d’aquests objectes artesanals.
Tot el muntatge realitzat per Josep
Mas, i preparat expressament per a
aquesta xerrada, ha esdevingut un
important document visual, del que se’n
podria fer una bona difusió atès que es
tracta d’un tema inèdit i prou interessant
per oferir-lo a centres escolars, grups

d’adults, gent gran... El seu atractiu
visual, acompanyat de les paraules de
l’autor, el converteixen en un document
interessant dins la cultura general i,
especialment, dins la cultura popular.
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Un any més, felicitem el Josep pel seu
treball en aquesta magnífica presentació
programada dins els actes de 2012 i,
esperem tornar a tenir-lo entre nosaltres
en la propera edició.

