SANT MAGÍ FORA D’HORA1
M. Teresa Salat
Aquest mes de setembre vam poder
veure una curiosa exposició que ens parlava de Gent i aigua i era un homenatge
“a tots aquells que al llarg del temps han
fet, fan i faran possible el miracle la màgia i la festa de l’aigua”. Lògicament es
mostrava tota la relació entre la gent del
barri de Sant Magí i l’aigua.
Eren grans fotografies en blanc i negre
que s’havien realitzat en una coproducció
entre la gent del barri i el fotògraf Sebastià
Caus. Els primers volien que es manifestés
la intemporalitat de tot el ritus; el fotògraf
ho va realitzar prioritzant el concepte de
reportatge. És així com va fotografiar
l’anada a la Brufaganya, el dia mateix en
què s’hi anava; el repartiment d’aigua a
les cases, just quan pertocava; l’arrencada
dels rucs, en el moment que es produïa, o
la festa dels cóssos amb uns xiquets dins
els sacs quan va ser el moment. Amb tot,
va buscar una uniformitat de fons i un vestuari apropiat que ell creia que mostraria
millor aquell instant perdut en el temps,
que podria encaixar en qualsevol moment
tant del passat com del futur.
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L’efecte era espectacular com ho pot
ser la fotografia realitzada en gran format
i presentada en blanc i negre. S’hi ressaltaven les cares serioses dels protagonistes,
conscients que traspassaven la línia d’una
cronologia momentània; el reflex de la
llum en el blanc de les seves camises, el
detall amb què es mostraven el boix, els
càntirs, les sogues de les veles o els petits
rams d’espígol, o inclús els somriures dels
tres nois que amb el cos nu, agafaven els
seus sacs preparant-se per a la cursa.
Ara tot aquest esforç ha quedat materialitzat en un bonic llibre de col·leccionista,
acompanyat de poemes d’alguns cerverins, que encapçala Emili Rabell, qui va
ser durant molt temps l’ànima de la festa;
però també un calendari o unes llibretes
de notes, de manera que aquelles grans
fotografies arriben a tots aquells que viuen
amb orgull la festa d’un barri que quasi
és l’únic record que queda d’una Cervera
dedicada a la pagesia.
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