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Estem a les portes de la Festa de Sant Magí, i cree que si de 
veritat, volem fer festa, no podem deixar de parlar i de recordar, els 
fets que foren, que són , i que representen els "portants de 1' aigua". 
Tenim certa memoria com es va comen~ar dita Festa. Pero també 
hem d'imaginar-nos com va comen~ar i arrelar la portada i distribució 
de l'aigua. Una de les fonts d'informació molt valuoses, van 
desapareixer durant els fets del 36 - 39, l'altra cree que tampoc no 
l'hem aprofitada gaire, em refereixo a la memoria deis nostres 
avantpassats. No obstant es d'aquí, deis seus records, que podem 
tirar del fil, i amb una mica d'imaginació veure desfilar l'un darrera 
l'altre aquells portants vestits de vellut amb la seva gorra i pot ser 
i tot amb gorra musca, les espardenyes envetades de set tombs, 
portant del ramal la seva cavalleria enormement orgullosos i 
degudament guarnida de boix i d'altres plantes i flors que trobaven 
pel camí. Ah ! i el ramal el portava fort la gent gran. Cree que 
donava una gran serietat a la festa. 

1 quins foren els primers portants? Que més voldria saber, del que 
sí en tenim constancia, és que tant participaven a la festa els 
terratinents grans com els més petits. No obstant, he de fer menció 
que no era el portant, sinó la família "tal". Així per deixar constancia 
podríem dir la família Casanelles, la família Pellicer, la família del 
Magí Penjat, la família de cal Morana de Sant Francesc, la família 
Morell, la família de cal Raccioné, de cal Murrut, de cal Fravila, de 
cal Quiquet, de cal Negre, de cal Clavetaire, de cal Mestres, de cal 
Oromí, de cal Deu Centims, de cal Nofre, de cal Calapuig, de cal 
Canosa, de cal Sabates grosses, etc etc. etc. 
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Grup de cerverins a Sant Magí. L'home corpulent del mig és Magí Tarruella Galafre, que va encarnar 

el Sant, a !'entrada de l'aigua, més de 50 anys. 

Voldria amb aquesta petita mostra veure representades les famílies, 
des del primer portant fins a l'últim, i retre'ls a tots l'agrai"ment més 
sincer, ja que sense la seva col.laboració no hi hauria festa, i em 
pregunto: cerquem Maginets? Dones aquí en teniu una bona colla. 
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