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GENT DEL BARRI 

Ramon Pifarré Subiranes 
el ve// Raccioné 

Va morir als 87 anys d'edat, el 24 de marg de 1948, i fins 
poques setmanes abans encara anava cada dia a la vinya, a 
una hora llarga de camí. El recordo escoltant-lo alguna tarda de 
diumenge al Casal, amb gorra, bastó, un mostatxo com mai no 
n'havia vist cap i uns ulls grossos, sortits, plens d'atenció per 
tot el que al seu entorn passava. Quan parlava de Sant Magí 
lluny, on tantíssimes vegades havia anat -amb el seu pare, 
sen se el se u pare, amb el till, amb el nét.. .-, ho teia amb pa
raules tan vives i un ordre tan ben collat que un se sentia veí 
deis seus passos i de la seva intensa relació amb la gent del 
barri i les seves tradicions. 

Una serpentina d'estampes desprenien els seus records. El 
camí deis carros a la Brufaganya, sortint de Cervera el 15 
d'agost havent dinat. El ter nit a Santa Coloma, on música 
d'acordió i saraus improvisats els acompanyaven. L'arribada, el 
matí de l'endema, al base i al Santuari, al verd i a la roca, al 
turó i al riu. Aquella teina única i bella de "ter el boix" i omplir 
els cantirs d'aigua miraculosa. Oir missa amb els "maginets" 
vinguts de Tarragona i altres poblacions. 1 la tornada, dinar a 
Santa Coloma i arribar per Santa Magdalena a la caiguda del 
primer foscant. 

El 17, vigília de la vigília, se l'enduien els preparatius de 
la testa: posar del tot a punt la capella, treballar en les caves 
de la costa i de Cal Racó, treure el serrell deis cels endregats 
per estendre'ls de tinestra a finestra, aprestar els guarniments 
de les cavalleries i el gatell i les flors de les capelletes que 
algunas durien, i posar la maxima atenció a que l'espígol tos 
ben repartit pel barri perque se n'amaressin els carrers i les 
cases, l'aire, les ombres i el sol. 

El dia 18, tan popular, tan segur com Magí Tarruella en
capgalant, amb figura de sant, els portants de l'aigua -més de 
50 anys de mida, bandera i gaiato-, era la presencia de Ramon 
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Pifarré, el "Raccioné", exercint 
orgullosament de número 1 per 
ser el més antic de la corrua, el 
que més anys havia repetit !'a
nada i tornada de la Brufagan
ya, !'entrada de l'aigua i el seu 
repartiment, amb cadencies 
d'havanera, pels barris baixos i 
alts de la ciutat. El servei com
plert, ja tota la jornada era un 
goig: l'ofici i la paraula del ser
mó sota la vela, la gatzara de 
la canalla trencant l'olla i fent 
curses de sacs, el rosari amb 
cantaires i violins, la visita al 
cambril atepe'it d'ex-vots, el 
sopar envoltat de parents i 
amics en una relació cada any 
repetida i amb graus com el vi 

Ramon Pifarré, quan encara no era el 
pastós de la taula. Per fi, des- "ven" Raccioné. 

prés de mirar una estona com 
la jovenalla omplia de ball la placeta, a dormir sense esperar 
les talúries, que dema és dia 20 i encara no s'ha acabat de ba
tre .. . 

-1 de que li venia el renom de Raccioné? -jo que li pre
gunto al nét del seu nét, Xavier, alumne de BUP que acaba 
d'historiar la casa pairal des del segle XVIII. 

-Un avantpassat de primeries del segle dinou -m'informa
tenia un establiment, mig taverna mig "bodega", al final del 
carrer d'Estudivell , pels estudiants d'una escola que al davant 
hi havia i pels forasters que pujaven per aquí al mercat de la 
Pla~a. El cas és que aquest establiment, a més de begudes i 
refrescos s'havia especialitzat en servir racions (raccions, deien 
ells) individuals de menjar preparat. Un esmorzar, un dinar, un 
berenar... Damunt de cada ració s'hi indicava el preu. Una 
mena, diria jo, del serviu-vos vós mateix. 

Com Ramon Pifarré Subiranes cada any, amb ració extra
ordinaria de voluntat, servia a l'acció i a l'esperit de la festa de 
Sant Magí. 

Ramon Turull 



Per Sant Magí, 

Bona Festa 

''I e · '' a atxa 
CAIXA D'ESTALVIS 1 PENSIONS 

DE BARCELONA 



HISTORIES DE CERVERA 1 
Agustí Castella 

HISTORIES DE CERVERA 11 
diversos autors 

HISTORIES DE CERVERA 111 
Mateu Carbonell 

HISTORIES DE CERVERA IV 
Josep Mestres 

HISTORIES DE CERVERA V 
Jaume Llobet i Pont 

En preparació: 
HISTORIES DE CERVERA VI 

Ramon Turull 

Preu de cada volum: 700 pts. 
De venda a totes les llibreries 

o directament a R. Turull, Soria 3. Tel. 53 02 20 


