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RECORDANT
Molt sovint caiem en l'error d'analitzar els fets actuals ignorant
voluntariament o involuntariament la memoria col.lectiva del nostre
passat.
De crisis sempre n'hi han hagut i n'hi hauran, i aquestes es
generalitzen en tots els ambi.ts de la societat, fins i tot en el nostre
Barri de St. Magí.
Pero en aquest cas més que parlar de crisi podem parlar d'estancament, justificant en part pels canvis socio-economics que s'han
produH en les darreres decades.
Pero per sort sempre es generen les dinamiques de recuperació adequades a les realitats del moment, i és aixo en definitiva el
que han sabut trobar els nostres "Maginets Majors" donant a la festa
una forta dosi de vitalitat.
En la historia del Barri de St. Magí hi ha hagut molts moments
interessants, pero n'hi han hagut també d'altres, com molt bé em
recordava el meu pare, que van fer perillar la continunat de la festa.
Un d'aquests moments fou l'any 1916 quan per motius diversos
es produí la necessitat de reorganitzar l'administració del Barrí. Per
primer cop es dona entrada en aquesta administració de dos portants
de fora del Barrí. Aquesta queda constituida per Josep Pifarré i
Ramon Ferran del barrí i, Anton Morell i Llorenc; Boquet ambdós
portants de fora del Barrí.
Aquesta nova junta tira endavant la festa i, sobretot el que fou
molt interessant en aquell moment és que redactaren uns Estatus.
Aquests regulaven aspectes tant organitzatius com protocolaris.
Pel que fa a l'organització de la festa, els Estatus preve'len que
tot portant-devot havia de comunicar als administradors la seva intenció de prendre part a la portada de l'aigua miraculosa entre el día 1
d'agost i el dia 15 d'agost.
L'administració es comprometía a deixar a cada portant dos
cantirs, per cada carrega, a la vegada que es concretitzava que els
cantirs havien de ser de terrissa o de llauna. En reconeixement de
la caritat que feien els devots, es concediria a cada portant, tres
quartans d'ordi per cada carrega que conduís.
S'especificava que un cop arribada l'aigua a Cervera aquesta
seria dipositada als magatzems deis Srs. Ferran, o en el lloc que
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destinés l'administració de St. Magí.
L'entrada de l'aigua de St. Magí, es faria el dia 18, aquesta es
comen¡;aria a les 5 de la tarda i sortiria del carrer de les Verges, fins
a la capella de St. Magí. Els Estatuts preveien l'ordre que seguira la
comitiva:
En primer lloc la bandera de St. Magí amb el seu portant vestit
de St. Magí, li seguiria la banda de música, darrera els senyors
administradors de la capella de St. Magí i tot seguit els devots-portants per ordre d'antiguitat.
Dins d'aquesta reorganització de la testa la nova junta va restablir els famosos balls a la pla¡;a, amb el tradicional ball de la coca,
aquests es feien a la tarda del dia 19. Amb els guanys d'aquest any
pogueren arrebossar la fa¡;ana de l'església.
Comentava també el meu pare, que un any -que en aquests
moments no el puc concretar- als ve'ins del barri els va faltar !'empenta necessaria per tirar endavant l'organització de la testa, i tot
feia preveure que aquell any pels carrers de Cervera el dia 18 d'agost no es faria !'entrada de l'aigua ni se sentirien les notes de
l'havanera.
Assabentats de la situació, alguns seminaristas cerverins que en
aquell moment es trobaven en període de vacances, varen organitzar
l'anada a buscar l'aigua a St. Magí de la Brufaganya i !'entrada
d'aquesta ...
Alguns d'aquests seminaristas foren Mn. Josep Arques, Mn.
Joan Maja, Mn. Comorera i Mn. Antoni Boquet.
Com podem comprovar, d'entrebancs sempre n'hi ha hagut, pero
és evident que quan un poble estima les seves tradicions, els seus
costums, aquests no es deixen perdre. Per aixo davant un moment
de crisi sempre surten aquells sentiments, aquells records que ens
empenyen, no sabem com, pero si sabem el perque, a lluitar i a no
deixar morir aquestes espumes que fan possible que cada any el 18
d'agost se senti dringar els cascavells de les cavalleries, les notes de
l'havanera, s'olori la flaire de l'espígol i del boix i puguem beure
aquesta aigua miraculosa de St. Magí.
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