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ELS NOUS "MIRACLES" DE SANT MAGÍ A CERVERA
Joan Salat i Tarrats
De nou, arriba Sant Magí.
Com cada any, puntual.
Amb la seva barba, el seu "gaiato", el seu vestit talar, les seves
sandalies d' anacoreta ...
1 ens sorprén poder dir: De nou.
1 ho fa amb

for~a,

amb vitalitat.

Si diuen que "tots els camins porten a Roma", podríem afirmar parangonant la frase- que tots els carrers de Cervera conflueixen a la
Placeta i a la Capella, que des de fa més de dos-cents anys, els del barrí,
varen aixecar per a festejar i honorar al Sant de la Brufaganya.
Aquells nos tres avantpassats, -autentics "maginets"- feren possible
amb la seva fe i el seu entusiasme, que encara avui -quan tantes coses
han evolucionat-, quanja no queden cavalleries al Barrí -ni a Cerveraencara una dotzena d' animals ben guarnits es concentrin a la Placeta de
l'Estació, per iniciar el seu recorregut tradicional, passejant 1' aigua
"miraculosa", que l'endema arribara a les llars cerverines.
Esfor~

d'aquells "maginets", que, familiarment, amb el seu carro o
la seva tartrana, festivament, anaven a la Brufaganya a cercar aquella
aigua que el Sant va fer brollar per apaivagar la set deis seus botxins;
amb la pujada al Santuari i la visita a les "coves".
A vui, dos-cents anys després segueix la tradició. 1 encara que el
carro hagi estat substitult pel camió; a peu, amb bicicleta, a cavall i amb
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cotxe, cada cop són més els cerverins que d'una o altra manera arriben
fins a la font, i fins al Santuari, en un matí joiós de convivencia i de
festa.
Potser aquest sigui un "nou miracle" de 1' Anacoreta.
Pero, heus ací, que el nostre Sant Magí, ha fet molt més. 1 si bé els
carrers cerverins convergeixen a la Placeta, aquell dia, quelcom més ha
succe'it. Els Camins -carreteres, autovies o autopistes- del país,
convergeixen a Cervera, fent que tot aquell nombrós grup de cerverins,
que per uns o altres motius, resideixen Jora vila, agrupats com els
"Amics de Sant Magí", vinguin fins a la Pla<;a Major, fins a la Placeta
de Sant Magí, i facin així reafirmació de les seves arrels, deis seus
records. La Festa esdevé un motiu de retrobada amb familiars i amics,
aconseguint que cada cop -pero principalment aquest dia- Cervera se
senti més Cervera.
Quan semblava que la Festa anava a desaparéixer, enduta pel vendaval de tant modernisme, surt cada cop amb més vitalitat, projectantse inclús fins a les pantalles deis internautes.
És un merit deis actuals "capitans" del barri, l'haver sabut convertir
aquell ahir, amb aquest avui, fent que en el nou segle queja apunta -en
el nou mil.leni- el Barri de Sant Magí, sigui la festa, per antonomasia,
de tots els cerverins, que senten les seves arrels i volen projectar-les
més enlla, creant un arbre frondós, sota 1' obra del qual hi capiguem tots.
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