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L•AHIR 1 L•AVUI DE LA FESTA DE SANT MAGÍ 
(Conversa amb Do/ors Pifarré, filia del barri i néta de /'autor del 

Reglament de Sant Magí) 

La senyora Dolors Pifarré té 81 anys i en va vi u re 22 al barri de Sant 
Magí. Jo no sabia que teníem aquesta "veterana" de Sant Magí a 
Cervera fins que en Miquel Pont me'n va parlar. Junts vam anar a 
buscar-la perque ens parlés de la testa tal i com ella la va viure durant 
la seva joventut: 

- Com recorda el barri de Sant Magí? 
- Recordo que anavem a buscar l'aigua amb el carro i la mula. Sortíem 

a migdia fins a Santa Coloma. Allí dormíem, i l'endema al matí anavem cap 
a Sant Magí. Hi arribavem al matí i llavors proveíem d'aigua i de verd i 
anavem a dalt, a !'ermita. El meu pare, que tenia la vista molt cansada i 
duia unes ulleres fosques, es rentava els ulls amb aigua de les fonts i 
anava cap a dalt a !'ermita. Aixo ho va fer 3 vegades, i li va anar tan bé 
que va deíxar les ulleres alla penjades. Li va semblar que allo era un 
miracle, perqué no es va sentir mai més de res. És que el solli afectava 
molt la vista. 

- 1 voste creu que va ser l'aigua de Sant Magí? 
- Home, mira, almenys ell ho va dir! Jo era molt jove, pero tota la vida 

me n'he recordat, d'aixo. A ellli va semblar que allo ho havia fet Sant Magí. 
- A casa seva quan anaven a buscar aigua, se'n quedaven per 

beure'n? 
- L'aigua la portavem pera la gent. 1 només ens en quedavem una mica 

perqué a vegades els devia anar prou justa. Guarníem el Sant ben bonic, 
amb una arcada que li féiem ... 1 l'avi. .. Sant Magí era un déu pera ell. 

- Com ha vist canviar la testa de Sant Magí? 
- No sé com dir-t'ho. Ara també es fa molt bé i m'agrada. Tothom hi té 

molt interés i és molt maco. Abans, com que tot eren animals i carregues, 
se'n feia molta corrua, hi havia molta afició i molta voluntat. 

- La festa li agrada més ara o abans? 
- Ves, no ho sé. M'agrada ara i m'agradava abans. 
-Abans també es feia ball? 
- Caram, i tant! Ball a la plaga amb la coca i tot aixo. Me'n recordo molt 

bé. Jo era molt jove. Llavors, quan jo anava a berenar a Sant Magí, devia 
ten ir 1 O o 11 anys. El me u pare va morir quan jo en tenia 13, pero llavors 
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va quedar l'avi, que va continuar la testa . Ell anava cap a Sant Magí tins 
que va poder. 

- 1 com era el viatge fins a Sant Magí? 
- N'hi havia que ho passaven molt bé. Nosaltres dormíem en un estable 

de Santa Coloma, al costat deis animals. N'hi havia que es quedaven al 
carro i feien molta "juerga". Tothom cantava. Llavors es teia la testa així. 
És ciar que llavors també era més sacrificat. La gent deixava de batre per 
anar a buscar l'aigua ... Almenys passaven 3 o 4 dies sense ter res, tot per 
anar a buscar l'aigua. 

- Ara ja no va a buscar aigua? 
- Qui? Jo? No! Ja fa anys que no hi vaig! 
- Pero en beu, oi? 
- Sí! Aixo sempre! 
- Qui va fer el Reglament de Sant Magí: el seu pare o el seu padrí? 
- L'avi, l'avi, que era el més vell. Pero el seu pare ja havia passat al 

davant de la festa, que abans era molt maca. 1 ara també, pero ara ja aneu 
a buscar l'aigua amb el camió. Abans era tot a base del carro, i avui día, 
tu diras, no s'hi podría anar amb tot el transit que hi ha a la carretera. Jo 
vaig anar a Sant Magí amb el meu pare, i després, amb el meu padrí. 

- Avui, si hi ha molta sequera, és difícil trobar espígol. Aixo abans 
també passava? 

- No, aixo que passa ara no s'havia vist mai! De saquera sí que 
n'havíem passat, pero no es posaven els focs que s'han posat aquests 
anys. 

- La trobarem al ball de Sant Magí? 
- No, jo ja no ... 
- 1 a donar una volteta pel barri? 
- Sí, si puc encara hi vaig. Pero al ball no. 
- Se'n recorda del ball de la coca? 
- Sí, alla a la playa, i tant! 
- 1 quant donaven per una coca? 
- No me'n recordo, pero poca cosa. Per una pesseta, Vatua Déu!, 

donaven un monument. Potser valía dos rals. 1 jo que sé! 

1 aquest any, quant es pagara d'una coca al ball de Sant Magí? 

Carme Pollina i Tarrés 
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