LA IAIA
Família Benet
Us volem explicar la història de la
Mercè Boldú. Pels que no sou del barri
us direm que fins l’octubre de l’any
passat va ser una dona que durant més de
cinquanta anys va estar molt vinculada a
la festa de Sant Magí. Era la jove de cal
Clavetaire, filla de Vergós Guerrejat, una
dona guapa per dins i per fora, amb uns
bonics ulls blaus, bondadosa i sempre
amb un somriure a la cara. Els que l’heu

coneguda segur que ens donaríeu la raó.
Va estar casada més de mig segle amb
el que durant molts anys fou l’escolanet
i capità de la festa de Sant Magí, en
Lluís Benet. Amb ell va formar una gran
família i ell li va ensenyar a estimar la
festa .
Cal Clavetaire era una de les cases del
barri on més ramets d’espígol s’havien

La iaia Mercè amb els seus tres fills: Mingo, Núria i M. Teresa. Fotografia de Sebastià Caus.
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fet. Durant setmanes la casa quedava
impregnada per aquella bona olor,
d’aquelles olors que et transporten en
el temps. La Mercè, durant molts anys,
va estar a la taula de l’aigua juntament
amb les seves filles, on repartien ramets i
glops d’aigua per la voluntat.
Podem assegurar que la festa de Sant
Magí era i és la festa més festiva, més
lluïda i més important de l’any per la
família Benet. Durant aquells dies fills/
es, néts/etes i besnéts/etes es reuneixen
amb l’objectiu de continuar una tradició
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que ha passat de pares a fills i que té més
de dos-cents anys d’antiguitat.
Aquest any, la Mercè no hi serà
present però la seva essència i record
serà el nostre guiatge. Amb el Mingo
Benet, un dels organitzadors de la
festa, al capdavant, tota la família unida
mantindrà aquesta bonica celebració
essent continuadors de la història de la
nostra família i de la història del barri de
sant Magí.
Fins sempre iaia.

