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LA FESTA DE SANT MAGÍ AL COMENCAMEN.T 
DEL NOSTRE SEGLE 

Valeri Serra i Boldú, a la pagina 231 de la seva obra Calendari 
Folklóric d'Urge/1, publicada l'any 1915, finalitza la descripció de les 
activitats que es realitzaven a Cervera per tal de solemnitzar la diada 
de Sant Magí, d'aquesta manera: "Antigament, la festa de Sant Magí, 
s'oferia més esplendorosa, amb formidables atacs de moros i cris
tians; avui encara es conserva el ball de rams i coques a la plac;a 
Major, pero cada any se torna més encarcarat i probrissó". 

Cap alla els anys 50, mossen Andreu Rovira va escriure uns 
apunts sobre la historia de Cervera en els quals hi ha una precisa 
descripció de la batalla entre moros i cristians que se celebra, dins 
el marc de la festa de Sant magí, l'any 1888. La representació es féu 
la vigília de la festivitat i consta de dos actes, que tingueren com a 
escenari, respectivament, la plac;a de Sant Miquel i la plac;a Major 
("Batalla entre moros i cristians", Históries de Cervera, 11). 

A petició de l'amic Miquel Pont, un deis entusiastas mantenidors 
d'aquesta popular celebració hem intentat localitzar a la premsa 
cerverina notícies sobre aquest espectacle bel.lic per tal de saber si 
va ser una representació inhabitual o si l'actuació es repetí en altres 
ocasions, pero l'escassetat de periodics cerverins durant el segle 
passat no ens ha permes aclarir la qüestió. En canvi, sí que hem 
trobat testimonis del ball de coques i altres actes, pero ja en la 
premsa cerverina del comenc;ament del segle actual. Aquestes són 
les notícies: 

"Hem rebut lo programa de les festes religiosas y regositjos pú
blichs ab que celebrara la festa del gloriós martir sant Magí lo barri 
que s'honra ab aquest nom. Entre les primares hi ha de notable 
l'ofici, quina partitura és del mestre Ginot; los sermons, tant del ofici 
com del rosari, per un capella baxiller en filosotia y teologia, etz. 
Entre ls segons, alsament de glovos, balls a la tarde y nit, cóssos y 
concert a la plassa Major la nit de la testa. D'aplaudir són los estor
sos de la comissió de testeijos per conserva aquesta tan tradicional 
testa" (La Veu de la Segarra, núm. 15, 15 d'agost de 1903). 

"El dia 1 O del corrent, a les set de la tarde, a la ca pella de Sant 
Magí, es comensa la novena a son patró, que cada dia s veu més 
concorreguda ( ... ). Ens és plahent ter constar que, percas a 1' inicia-
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tiva deis senyors administradors de la capella, aquet any s'estrenara 
nova vela per entoldar la placeta" (Patria, num. 19, 14 d'agost de 
1909). 

"Com cada any, fou celebrada la testa de Sant Magí. L'entrada y 
el repartiment de l'aigua, constituhint com sempre notes ben grandoe
ses. Les festes religioses, solemnials, sobre tot el sermó del ofici, dit 
per un padre de I'Universitat que coneix a fons les beaututs de la 
parla catalana. La nova vela feya tot l'efecte. Poden estar orgullosos 
els senyors capitans. Els felicitem. El ball de coques animat com 
pochs anys y ab forta competencia entre el jovent ( ... )" (Patria, núm. 
20, 21 d'agost de 1909). 

"La fiesta de San Magín viose muy concurrida y animada, llaman
do la atención las caballerías que traen como de costumbre el agua 
de la Brufganya, por la ornamentación, cada vez más artística y de 
mejor gusto, aunque cada año menos en número. La procesión, 
lujosa y concurrida al igual que los festejos de carácter popular. 
Quisiéramos que esta fieta recobrara su antiguo esplendor, pues eso 
contribuiría a la concurrencia de centenares de forasteros que ven 
con mucha simpatía tan tradicionales festejos" (Nuevo Ambiente, 
núm. 2, 1 de setembre de 1912). 

"La fiesta de San Magín celebróse con el programa de costumbre, 
notándose mayor lucidez y acompañamiento en la procesión. Los 
festejos populares, especialmente el reparto del agua milagrosa, muy 
animado, siendo de notar que la recua de caballerías, lejos de dis
minuir, como se iba notando en algunos años, éste ha ido en 
aumento. Es una fiesta tan popular y de tan buenos recuerdos que 
bueno sería recobrara su pasado esplendor". (Nuevo Ambiente, núm. 
27, 31 d'agost de 1913). 

Josep M. Llobet Portella 



Estació de Servei 

Reparació i venda de pneumatics i 
cambres 

Pont de rentat automatic 
i boxes de rentat amb 
aigua calenta i freda 

BAB RESTAURANT 

Salons per bodes i banquets 

Tel. Estació de Servei, 53 04 91 
Tel. Bar Restaurant, 53 04 02 

CERVERA 
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CAN. E INST. MARESME, S. L. 

c. Victoria, 11 - Tel. 53 08 78- CERVERA 

Gas Natural 
una revolució 
que millora 
la qualitat de vida 


