
SANT MAGÍ A LA HISTORIA GRAFICA DE LA SE GARRA 

Fotografies i textos alusius a la festa de Sant Magí que seran publicats 
a la Historia Grafica de la Segarra, d'aparició el mes de setembre de 
2001. Agraim al centre Municipal de Cultura i al Consell Comarcal de 
la Segarra, editors de !'obra, haver-nos cedit aquest material. 

Fotografia núm. 1 

Cervera, 19 d'agost de 1911. Funció religiosa al barri de Sant Magí. 
Els ve'ins del barri col·loquen una vela a 1' espai de la pla~a per aixoplugar 
tota la gent que assisteix tanta les funcions religioses coma les celebracions 
cíviques. Normalment en aquesta epoca es manlieva va la lona del barri de 
Sant CristOfol, i com que era més pe titas' hi afegien, cosides, unes quantes 
borrasses d'anar a collir olives. (Fotografia: Gómez Grau. Dipositari: 
ACC. Fons Dalmases). 
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Fotografía núm. 2 

Cervera, 17 d' agost de 1921. Grup de portants cerverins a Sant Magí 
de la Brufaganya. A la primera fila comenc;ant per dalt, d' esquerra a dreta, 
hi veiem el Fusteret, Felip Portella, M o rana, Bep de 1' Hostia, MagíPallissé, 
LJuís Felip (Calapuig), Joan Amores i Jaume Castell (Tenebres)~ a la 
segona fila, Francisco Carbonen, Jo ep Ta1Tuella ... . Pare Matamala, 
Magí Tarruella, Francisco Bergada i Salvador Alseda, j asseguts, Ja filia 
de Matamala, Ci queta Bergada, Genoveva Planes, Ramona Bergada, 
Dionís Jové, Miquel Matamala, Jaume Castells (Quiquet) i Xavier 
Porredon. (Dipositaris: Isabel Elias, Família Porredon). 

Fotografía núm. 3 

Cervera, 19 d' agost de 1919. Repartiment de 1' aigua de Sant Magí pel 
carrer Major en direcció a la plac;a. A la fotografía, feta des del balcó de 
cal Dalmases, veiem el sant (Magí Tarruella), amb la bandera molt alta, 
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seguit deis músics i, a continuació, els ruquets guamits. En primer terme, 
un marree imita els grans tot arrossegant un cavall de cartró, seguit d'un 
grupet de nens amb les mans buides (no tothom podia tenir una joguina 
tan preuada). A la dreta, un carro ambla vela enlaire i desenganxat dels 
animals, és aparcat davant de cal XucUt. Després d'aquesta casa, les que 
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es poden veure a la fotografia són cal Lucaia, l'Espardenyer de Freixenet 
(cal Salat), la botiga de queviures cal Regué i la sastrería de cal Guix. A 
1' esquerra, la Botiga Nova, dedicada a la venda de roba. (Dipositari: 
Antoni Boquet Tomas). 

Fotografia núm. 4 

Cervera, 1925-1930. Entrada de 1' aigua de la Brufaganya, a sobre de 
les cavalleries, pel raval de les Verges (actualment avinguda de Manresa), 
el dia de la festa de Sant Magí. Segons la tradició, que es re m unta a 1' epoca 
romana, quan porta ven presoner sant Magí, miraculosament va fer brollar 
aigua a la Brufaganya per poder sufocar la set deis seus botxins. A la 
fotografia els ruquets porten els cantirs plens d' aigua dins deis argadells. 
Un deis animals duu aplanades les branques de boix amb que tots 
s' ornamenten perque es tracta d' una carrega de dol, que es feia quan ha vi a 
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mort, durant 1' any, algun membre de la família. A pesar que la diada se 
celebra al mes d'agost, es pot veure la major part dels homes amb ame
ricana, perque considera ven que era una gran festa i que, per tant, havien 
d' anar mudats. (Fotografia: Agustí Mestres. Dipositari:ACC. Fons Josep 
Mestres). 

Fotografia núm. 5 

Cervera, 1943. Repartiment de l'aigua de sant Magí pels carrers de 
Cervera. Cada any els velns del barri organitzaven una expedició per anar 
a buscar l'aigua de la font de la Brufaganya, a fi de poder-la repartir per 
Cervera, jaque era creen~a que bevent-ne es podien prevenir no tan sols 
els mals de coll, sinó també les febres quartanes, la rosada (rubeola), el 
dolor i, a més, era bona per a les parteres. Després de la Guerra Civil, va 
ser Mn. Arques qui va tomar a organitzar aquestes expedicions, que avui 
dia només les fan les ciutats de Cervera i Tarragona. A la fotografia, 
darrere del repartidor d'aigua, que era Jaume Bergada, es veu l'arxiver 
Frederic Gómez. La noia que esta bevent és Nuri Gómez, amb Eulalia 
Duran a la dreta i Roser Duran a !'esquerra. (Fotografia: Gómez Grau. 
Dipositari: Gómez Grau). 
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HISTbRIA GRÁFICA 
de la 

SEGARRA 

Encomaneu ara els vostres exemplars 
d'aquesta obra amb més de 
1.000 fotografies antiguas degudament 
documentadas deis pobles de la Segarra. 

Preu especial de llanqament a qui se 
subscrigui abans del setembre: 5.925 PTA 
(a partir de setembre: 7.900 ptes.) 

lnformacló i subscrlpcions: 
Centre Municipal de Cultura de Cervera 

Carrer Major 115, 25200 Cervera 
Tel. i fax: 973 530 488 

E-mail: hgs@ cmc-cervera.com 
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