
UNA CRIDA DELS 1 ALS MAGINS 

MagíMateu 

El dimarts 19, i de bon matí, celebrem la festivitat del nostre patró 
Sant Magí de la manera que faja bona colla d' anys ho fe m aquí a Tarrega, 
que és la miss a a 1' ermita de sant Eloi. Un cop acabada, 1' oficiant beneeix 
a la intenció de St. Magí, els sellons que, amb aigua clara i fresqueta, 
tenim preparats per aquesta finalitat. J a bene'its els baixem a la placeta 
de St. Magí i allí amb bona harmonía fem el «traguet». 

Ja fa anys que ho fem així, puig anar-la a buscar a la Brufaganya no 
sempre ensera possible ... , i no som ni tant entusiastes ni tant fidels a la 
tradició com els nostres vei'ns de Cervera, per als quals anar-la a buscar 
n' és un orgull i tradició que dóna pas a la gran festa que fan tot el dia, no 
només els Magins, sinó tota la ciutat. Nosaltres ho fem més modestament, 
pero voldríem que el poc que fem no es perdés ... 

Cap a mitjans dels anys cinquanta uns quants ens moguérem una mica 
i férem una associació. Fruit de tot aixo habilitarem el que avui coneixem 
com la «Placeta de St. Magí», al bell mig del Pare de St. Eloi. Amb la 
majolica que el representa fent brollar 1' aigua, i que tan goig hi fa, tinguem 
present que St. Magí a dalt de l'Ermita de temps immemorial -que 
recordem- sempre hi havia tingut altar propi. 

Quan es feu la remodelació de 1 'Ermita -que serviría 
"miraculosament" per descobrir la imatge de pedra de St. Eloi- d'acord 
amb les normes eclesHtstiques, que anaven més aviat a la supressió deis 
altars laterals, ens quedarem sense el nostre, circumstancies que 
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comprenguerem i respec
tarem. Pero ara fa un parell 
d' anys, vam observar que s 'ha
vía col-locat un «medalló» 
de la Mare de Déu de 
Montserrat -que trobarem 
molt adequat- i que ens 
mogué a pensar que a 1' altre 
costat de 1' arcada hi podíem 
posar a St. Magí. 

Quan ho varem preparar, 
no sabíem que aquelllloc ja 
tenia com a destinatari el 
medalló de Sant Jordi, que 
fent joc amb el de la Mare 
de Déu, honora als patrons 
de Catalunya. 

Trobant-ho molt ade
quat, varem pensar en un 
altre empla~ament per Sant 
Magí, aixo sí, dins l'errnita, 
i vam creure oportú fer un 
piafó rectangular de talla, que es podría col·locar entre els pilans de les 
arcades corresponents a la pared nord -al no tenir obertures podría que
dar bé- i que 1i donaría molta més presencia que el medalló que en principi 
havíem pensat. 

Consultada la Parroquia, i havent-ho vist correcte, ens posarem mans 
a l'obra, amb for~a temps d'antelació ... massa i tot, puig havent-n'hi 
tant.. amb allo de que ho farem, que tenim temps ... , per una serie de 
circumstancies, ens hem trobat ara, sense allo que tant ens sobrava: temps. 

Per tant, aquest any no ho hem pogut realitzar, pero si que ens haura 
servit per madurar-ho més i presentar una aproximació del que sera, i 
quines mides fara, el dibuix que hem preparat del Sant. 
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Tenim la invocació que 
creiem adequada, a 1' encems 
que es refereix i justifica les 
circumsHmcies locals -ja 
referides- i que com, amb la 
imatge, hem volgut buscar
hi quelcom que ho fes ben 
nostrat, fugint d'una imatge 
convencional. 

1 és precisament arribant 
a aquest punt, recordant els 
vells temps i la realització 
que entre tots -i per orgull de 
tots- es feu possible, que 
hem cregut que seria molt 
oportú tornar a tenir 
constancia dels «magins» 
que som, així com també 
d'aquells -prou nombrosos
que es consideren devots de St. Magí, o els qui per records familiars, ja 
desapareguts, tenien o tenen amb el dia 19 d'agost una cita amb el re
cord. 

Es per aixo que agrairíem als qui porten el nom de Magí, així com als 
qui n'han tingut a casa, o simplement als devots que volguéssin donar el 
seu nom, adre~a i telefon, ho comuniquin a la botiga de la Cristalleria 
Mateu de Tarrega. 

A la vegada, i aprofitant aquesta avinentesa, si sabéssiu de noms i 
fins i tot de «renoms» de «Magins» o persones vinculades amb «Magins» 
ja desapareguts pero que eren coneguts com «lo Magí de cal...» o també, 
a vegades, del poble d' on venien, com encara n'hem conegut, seria molt 
interessant fer-ne ressenya i que en quedés constancia. 

Precisament per aquestes dates, llegint a Nova Tarrega l'esquela
recordatori d'un Magí, conciutada nostre que, precisament, tenia un 
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«renom» i morí víctima de la bogeria incivil de 1' any 36 ... Repeteixo, si 
teniu algun record de «Magins», de noms i sobretot «renoms», siguin 
com siguin, cree que seria molt interessant fer-ne la relació. En fí de 
vosaltres, entre tots, en depen. 

Esperem i desitgem tenir salut per l'any vinent, i gaudir jade la talla 
sobre fusta, d'un Sant Magí que ens resulti forca targarí. 

Gracies a tots! 

E$ti1111pe1 retrosptt..tíves 

LA GRAN TROBALLA 

de 
SANT ELOI 

El 29 d'agost de 1970, en enderrocar una paret en el tnmscun de les obr-es de reconstrucció de 

l'ermh.a, va aparéhcer una bella lmatge de Sant Eloi davant la mirada atOnita deb construnors la 

imiltge, qualificada de gran valo1 arqucoiOgic, presídeix avui l'ermita .. 

[)•111 •' 17~.,~,t~· ,,., , .. 
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