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ANADA A SANT MAGÍ DE LA BRUFAGANVA
La testa de Sant Magí a Cervera em fa evocar els records més
boirosos de la meva infantesa a Cal Prous.
Recordo la distribució de l'aigua de Sant Magí pels carrers de la
ciutat quan quasibé no em deixaven agafar el vas pie d'aigua per temor
a vessar-lo ...
Han anat passant els anys i, sempre que m'ha estat possible, per
Sant Magí sóc a Cervera.
És una de les testes de barri més reeixides.
Fins l'estiu passat, pero, no havia estat a Sant Magí de la
Brufaganya. Anava disposada a coneixer el lloc d'on procedia l'aigua
miraclera que arriba a Cervera cada any per la testa.
El camí, nou per a mi, se'm va fer curt i a les fonts ens trobarem
tots els cerverins que de maneras ben diversas hi feiem cap per recollir
l'aigua, el boix i l'espígol.
L'ambient era animat i de molta companyonia.
De les fonts pujarem al santuari on el mossen i els "maginets"
signaren el document acreditatiu d'haver anat a buscar l'aigua.
Descobria un entorn nou, un paisatge més aviat ferestec i solitari.
Aquellas fonts i el santuari em varen ter endinsar en la historia de Sant
Magí i deis frares dominics.
Els dominics que l'any 1603 varen formar la comunitat de Sant
Magí de la Brufaganya provenien del convent de Santa Caterina de
Barcelona.
L'orde deis predicadors s'havia establert a Barcelona l'any 1219,
dins el case antic de la ciutat (en queda el carrer de Sant Domenec del
Call).
Aviat, pero, se'ls dona unes cases i una capella consagrada a
Santa Caterina per bastir el nou convent. Era l'any 1223. La comunitat
de frares predicadors hi va viure fins l'any 1835. (És l'actual mercat de
Santa Caterina, al costat esquerra de la Via Laietana anant a mar).
Dins aquest convent, que tingué una vida molt esplendorosa, hi
havia a la tercera capella de l'església un retaule de Sant Magí de
Tarragona o de la Brufaganya.
D'altra banda tenim notícia de diferents obsequis que la contraria
de Sant Magí deis Encants de Barcelona va fer al Santuari de Sant Magí
de la Brufaganya l'any 1667 i l'any 1749. Aquesta contraria de "maginets"
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de Barcelona s'havia fundat l'any 1580.
A Cervera el convent de Sant Domingo va iniciar-se pels volts de
l'any 1362 i, en construir-se la muralla l'any 1365, els frares dominics
varen demanar que el convent quedés dins el clos murallat.
Segons la tradició, Sant Vicens Ferrer va predicar a Cervera als
comen9aments del segle XV.
La comunitat va viure-hi fins l'exclaustració, l'any 1835.
lntueixo que els frares dominics varen fomentar la devoció i el culte
a Sant Magí.
És per aixo que al segle XVIII, quan Cervera es transforma en
ciutat universitaria, els devots de Sant Magí varen edificar !'actual capella
acabada l'any 1790.
Aquesta capella on ara nosaltres cada any celebrem la gran testa
de Sant Magí la va erigir el ve"lnat dins el barri format pels carrers de
Sant Domingo i de la Vall (actualment de Sant Magí) i a tocar d'un portal
de muralla.
Segons la tradició, Sant Magí va ter brollar unes fonts d'aigua per
tal de calmar la set deis seus perseguidors.
Els frares dominics instal.lats al Santuari de la Brufaganya varen
construir la capella de les fonts al centre de la vall.
L'aigua miraclera s'enviava alla on hi havia malats i diversas
poblacions l'anaven a buscar per repartir-la el dia de Sant Magí, el dia
19 d'agost.
El Santuari de la Brufaganya existia ja l'any 1234, antigament es
deia Hospital de Sant Magí, en sentit d'acolliment, i és on hi va fer
penitencia el martir tarragoní Sant Magí.
Els administradors del Santuari han garantit sempre l'autenticitat de
l'aigua marcant amb un segell especial de cera els cantirs i les bótes ja
plenes. Actualment es fa una certificació escrita.
Recordo amb emoció, el haver assistit a aquest acte pie de tradició
i devoció vers un sant de la nostra terra, l'estiu passat.
La festa de Sant Magí a Cervera té !larga durada i uns "maginets"
molt actius.

Carmen Sobrevila Masvidal
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sastrería i confeccions

Li ofereix les millors marques i els millors preus en
home, noia i nen.
Exclussiva en les firmes:
LACOSTE, LEVI STRAUSS, FRUIT OF THE LOOM,
DIESEL, PEYTON, FLORENTINO, SCHUSS, GENFINS, JOCAVI, 4 YOU ...

