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VITRALLS DE SANT MAGÍ

Per Sant Magí 2013 tingué lloc, per 
quart any consecutiu, a “el Campanar” 
l’organització d’una activitat vinculada 
amb la festa. Josep Mas fou qui se 
n’encarregà tal com havia fet en les 
anteriors edicions.

Per la II Vitrallada, l’entitat a la que 
se li va fer l’homenatge fou l’Associació 

Carme Bonet i Trilla

d’Amics de Sant Magí i el Josep 
havia preparat un muntatge per tal de 
presentar-lo. Un cop vist va semblar 
adient que, atès que era un treball rigorós 
i ben estructurat sobre els vitralls de 
Sant Magí, repetir aquest interessant 
passi d’imatges acompanyat de les 
explicacions corresponents en la cita 
d’agost amb “el Campanar”.

Foto de Carme Bonet.
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“Vitralls de Sant Magí” repassa tot 
el relacionat amb l’art fet damunt vidre 
i aplicat a la imatge del Sant. Per tant, 
tots els assistents van poder descobrir, 
per mitjà de les imatges que ens anà 
mostrant Mas, la localització i realització 
d’una gran quantitat de representacions 
de Sant Magí en diferents indrets on 
hi ha devoció envers aquest Sant. Fou 
una sorpresa descobrir que, en els 
espectaculars vitralls de la Sagrada 

Família, el nom de Sant Magí també 
hi és. A la part dedicada a Tarragona, 
i imprès damunt unes tonalitats liles 
combinades amb verds, romandrà per 
sempre en aquell espai com a testimoni 
d’una devoció popular. 

A tots els assistents se’ls entregà 
un punt de llibre amb la fotografia 
d’aquest vitrall en record de la sorpresa 
que suposava descobrir que, el nom de 
la figura més popular de la festa més 
entranyable de l’estiu cerverí, té un lloc a 
la història d’aquest gran temple.

Tots recordem la idea que va tenir el 
Jordi Sàrries en l’original disseny que 
prepara cada any. Calia personalitzar, 
pintant-lo, el ruquet dibuixat sense color. 
Es va aprofitar per decorar les parets de 
la sala amb un conjunt de samarretes 
pintades a mà. Tothom va poder admirar 
la perfecció en la pintura i la creativitat 
emprada en fer única cadascuna de les 
peces exposades.

Cal agrair a Josep Mas, per la 
presentació, i a Nati Gutiérrez i 
Victòria Fusté, que van donar color a 
les samarretes, la seva col·laboració en 
aquesta quarta activitat feta al voltant de 
la festa de Sant Magí i que impulsa amb 
molt de goig l’Associació cultural “el 
Campanar”. 

Foto de Victòria Fusté


