LA FESTA CERVERINA DE SANT MAGÍ
A PRINCIPIS DEL SEGLE XX
Mercè Salsench Ollé
vegetalment conduïen a una placeta
petitona coberta per una improvisada vela
que els mateixos pagesos veïns cosien a
partir de borrasses de collir olives. Un
cop acabada la festa es desfeia. L’any
1909, per iniciativa dels capitans de la
festa, s’estrenava per fi una vela nova.

En la primera dècada del segle XX
els cerverins esperaven amb entusiasme
la celebració de les festes de barri,
especialment la de Sant Cristòfol i la
de Sant Magí. En el cas maginenc hi
acudien forasters i tot. Els capitans o
administradors de la festa de Sant Magí
preparaven un programa d’allò més variat
per festejar el seu patró que es dividia en
una part religiosa i una altra de cívica.
Els actes religiosos tals com la novena, el
sermó de l’ofici i el rosari es professaven
en la capella. Altrament, els actes
populars es diversificaven en l’alçament
de globus, els cóssos, els balls de coques
i els focs a la tarda i nit, a més, un concert
a la plaça Major en la nit del 19 d’agost.
Sense deixar de banda la tradicional
entrada i el desitjat repartiment de
l’aigua per Cervera protagonitzats per
una cavalleria –el 1903 havien arribat
a ser unes 17 càrregues– ben guarnida
transportant la miraculosa aigua que es
distribuïa entre grans i petits.

Les altes despeses i les petites
almoines no costejaven del tot la festa,
per això, es feia sorteig d’un be. En el
principi de la placeta els capitans es
trobaven asseguts en una tauleta on
venien els números i apuntaven el nom
del comprador en una llibreta llarga i
estreta. Dit sorteig es feia al vespre del dia
19 d’agost. A nivell anecdotari, a través
De la Cervera vuitcentista (Records de
noi), el mateix Faust de Dalmases i de
Massot relata que un any al seu germà li
havia tocat un be que serví per comprar
un cavall de màquina per jugar. Exemples
de números de l’any 1903:1

El tritlleig de les campanes de
l’espadanya de la capella de Sant Magí
juntament amb les del campanar major
alegraven el barri. Els carrers encatifats
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