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MEMÒRIA DE L’ANY 2020 DE
L’ASSOCIACIÓ AMICS DE SANT MAGÍ

Josep Mas Segura
Associació Amics de Sant Magí

A causa de la pandèmia del virus 
SARS-Co2 (COVID-19), van quedar 
suspeses totes les activitats habituals de 
la Festa, per tant no hi va haver la Marxa 
a la Brufaganya dels dies 14/15 d’agost, 
ni l’Entrada de l’Aigua del dia 18, ni el 
Repartiment del dia 19, així com tampoc 
els altres actes lúdics: Presentació del 
Quadern, Exposicions, Cóssos, Ball, 
Sopar...

En tots els actes que es van poder fer 
(Misses, visita a la Capella, recorregut 
pel barri per veure les entrades guarnides, 
etc.), calia complir, sempre, les mesures 
donades per les autoritats sanitàries i 
civils competents: ús de mascaretes, gel 
hidroalcohòlic, distància de seguretat...

Vam posar la “vela” a la placeta, no 
es van guarnir els carrers amb els clàssics 
serrells de colors, al seu lloc vam repartir 
per les cases del barri els faldons laterals 
de les càrregues dels ruquets, per tal de 
posar-los a les finestres o balcons.

En diferents entrades de les cases dels 
carrers del barri hi havia una mostra dels 

elements necessaris per la Festa. La visita 
es feia des del carrer, sense accés a les 
entrades. A la façana hi havia un domàs 
indicatiu.

La imatge que vam portar a l’Església 
Parroquial de Santa Maria, d’acord amb 
la petició que ens va fer Mn. Xavier, 
continua en un altar del deambulatori. 
Aquesta imatge li vam portar per a poder 
celebrar els oficis religiosos que, per causa 
de les obres al barri durant l’any 2016, no 
es podien celebrar a la Capella de Sant 
Magí. Aquest any ha presidit els oficis 
religiosos que per causa de la COVID-19 
s’han hagut de celebrar a l’església de Sant 
Antoni o a la Parròquia de Santa Maria.

La Festa -Promoció-

Cartell i programa de mà.

Al no ser possible fer la distribució 
manual del programa de mà, es van 
incloure les activitats programades al 
mateix cartell.

Un any més l’ha dissenyat Jordi 
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Sàrries. I un any més el cartell incorpora 
un missatge, aquest any d’esperança: Ja 
riurem l’any que ve! Amb lletra de color 
negre, simulant la lletra de les antigues 
màquines d’escriure. El dibuix és la cara 
d’un ruquet amb les orelles dretes, ulls 
mig tancat i amb llàgrimes i amb la boca 
mig oberta, és l’adaptació a la cara del 
ruquet d’una de les emoticones que hi ha 
al mòbils. Com he dit, volia transmetre 
esperança. Sobre fons blanc combina el 
text amb color blau o negre. El títols en 
color blau, la resta de text en color negre. 
Com els altres anys amb tinta negra, hi ha 
els crèdits dels organismes oficials als que 
hem demanat col·laboració: Diputació de 

Imatge del cartell.

Lleida, Consell Comarcal de la Segarra, 
Paeria de Cervera, Institut d’Estudis 
Ilerdencs, Centre Municipal de Cultura, 
Museu Comarcal de Cervera, Cervera 
Lliure d’Agressions Sexistes i Consell 
Esportiu de la Segarra. S’han editat 100 
cartells. Un any més, el Jordi, aconsegueix 
l’objectiu del cartell que no és altre que 
identificar plenament la festa. 

Activitats.

- Es va creure oportú editar solament en 
format digital el Quaderns Barri de Sant 
Magí Núm. 30, tot i que amb posterioritat 
i després de fer una consulta telemàtica, 
es va fer una edició de 500 exemplars en 
paper, es distribuïen a les llibreries de 
Cervera i es demanava un donatiu de 5€, 
el preu de cost d’editar-los. Consta de 
196 pàgines. Tret de la presentació i de la 
salutació de la Paeria, la resta d’articles 
s’han editat a dues columnes, aquest 
any no hi ha cap anunci publicitari. Es 
mantenen els mateixos criteris editorials 
iniciats l’any 1996: portada amb la imatge 
del cartell i la separació per seccions: 
Editorial i salutacions (3), De la història 
(19), De la gent (11) i De l’associació 
(3). El format, el cos dels textos i la 
presentació del quadern, segueixen les 
característiques d’un llibre, amb el títol 
imprès al llom i a la portada. L’edició 
l’hem coordinada amb el Max Turull, 
comptant amb la revisió lingüística de 
Teresa Puig i d’Anna Mas i el suport 
logístic de Ramon M. Razquin. El quadern 
consta de 36 articles, complementats amb 
43 fotografies, 1 dibuix i 32 il·lustracions. 
No es va poder presentar.

- La pàgina web que estava en un 
servidor de la Paeria s’ha canviat a un 
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servidor de la Diputació de Lleida. Entre 
el Joan Puig i jo hem hagut d’introduir 
de nou totes les dades... De moment s’ha 
pogut mantenir la mateixa adreça http://
santmagi.ecervera.cat/. En un futur no 
llunyà ens caldrà tenir un domini propi... 
és la tercera vegada que patim canvis.

Dia 15. “Arriba a Sant Magí com 
puguis”

Marxa a la Brufaganya.

Aquesta activitat es va suspendre. 

Els ciclistes van programar la mateixa 
sortida dels altres anys i en un bon nombre 
hi van participar, seguint les normes 
marcades per les autoritats per a dur a 
terme activitats esportives. 

Vam assistir a la Missa de 2/4 de 10 
al Santuari, fent l’entrega del tradicional 
càntir a la vegada que Mn. Joan Magí 

ens donava la certificació de recollida 
d’Aigua.

El fet d’entregar al Santuari un càntir 
ve de molt antic, trobem escrit que a 
vegades eren dos en lloc d’un. Suposem 
que la intenció era de renovar el càntir 
pels religiosos una vegada l’any. Una de 
les propietats dels càntirs de terrissa cuita 
és la conservació de la frescor de l’aigua, 
degut precisament a que són porosos i 
suen. El minerals que porta incorporats 
l’aigua tapen aquest porus i així el càntir 
perd aquesta singular propietat. La 
proximitat de Verdú ha fet que el càntir 
entregat fos gairebé sempre el càntir de 
terrissa negre, típic d’aquesta població. 
Aquests últims anys, com que el càntir ja 
no el feien servir per veure, acostumàvem 
a portar-ne un dels utilitzats per repartir 
l’Aigua per Cervera. Com que és molt 
variada la producció de càntirs de Verdú, 

Família ciclista. Fotografia Victòria Fusté.
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Recollint el certificat i ofrena del càntir.
Fotografia:Victòria Fusté.

Càntir de ferrer. 
Fotografia: Victòria Fusté.

hem pensat de cada any portar-n’hi un 
de diferent, iniciant-ne una possible 
col·lecció. Aquest any ha estat el càntir 
de ferrer, és un càntir amb dos brocs. 

L’Imma de la Casa Fèlix de Verdú hi ha 
escrit la data. 

Després vam omplir i tapar a la pròpia 
font 70 botelles petites.

 Dies 16 i 17-

El Tríduum també ha calgut adaptar-lo 
a la realitat de la pandèmia. 

El diumenge dia 16, es va fer coincidir 
amb la missa de 12 a l’església parroquial 
de Santa Maria.

El dia 17 es va fer coincidir amb la 
missa de les 8 de la tarda a l’església de 
Sant Antoni.

Dia 18 -Vigília-

A primera hora del matí posem la 
vela a la placeta i preparem la capella 
per complir amb les normes sanitàries. 
Col·loquem els bancs de manera que no Omplint aigua. Fotografia: Victòria Fusté.
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Visita a la capella. Fotografia: Jordi Prat. 

s’hi pugui seure i a la vegada marquin un 
circuit. Tanquem les portes de les escales 
del Cambril.

Repartim per les cases del barri el 
faldons laterals de les càrregues, també 
els diferents materials per la mostra a 
les diferents entrades: Placeta de Sant 
Magí, casa de la M. Teresa Pont; Carrer 
Buidasachs, casa del “Serafín” Gutiérrez; 
Carrer Sant Magí, Casa del Mingo Benet, 
Casa del Josep Agustí i a casa meva.

Preparem també la taula on repartirem 
les botelles d’aigua.

A les 8 de la tarda a l’església de Sant 
Antoni es va celebrar la missa del tercer 
dia del Triduum.

Dia 19 -Sant Magí-

Es va poder visitar les entrades de les 
cases on hi havia la mostra.

Imatge inusual de la placeta. Fotografia: Jordi Prat.
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A les 8 de la tarda a l’església 
parroquial de Santa Maria, s’ha celebrat la 
Missa, en honor a Sant Magí concelebrada 
per Mn. Gaspar Comelles, Mn. Antoni 
Bonet, Mn. Miquel Venque i Mn. Jaume 
Vilardell.

 Un grup de joves músics, molt 
vinculats al barri, o per parentiu o 
simplement per simpatia i estimació a 
la Festa, ens van fer saber que els feia 
molta il·lusió poder tocar les melodies que 
acompanyen l’Entrada i el Repartiment 
de l’Aigua. 

Vam creure que potser seria possible 
fer un breu seguici que anés des de la 
Parròquia de Santa Maria fins a la Placeta 
de Sant Magí. Ho vam fer saber a la Paeria 
i com que era un acte no anunciat al que 
solament hi assistiria la gent que hagués 
estat a la celebració de la Missa, ho féssim 
seguint tots els protocols de la pandèmia 
(mascaretes i sobretot distància). I així 

La capella va estar oberta de les 11 
del matí fins la 1 del migdia i de les 7 
fins a les 9 del vespre. Tot i que vam ser 
molt escrupolosos en complir les normes 
sanitàries no ho vam ser tant amb els 
horaris... 

La Laia Lleonart, la Carla Benet, 
i desprès amb la Mercè Seroles, van 
preparar pels veïns del barri, als quals els 
hi van distribuir invitacions, una petita 
obra per ser representada a la hora dels 
cóssos davant de l’entrada de l’església 
de Sant Domènec. A la fotografia podem 
veure als veïns asseguts a les escales i 
al terra, el futur del barri, d’esquerra a 
dreta: Carla Rodríguez, Carla Benet, Laia 
Lleonart, Carla Botet, Júlia Botet, Mercè 
Seroles, Eudald Seroles, i Enric Benet, als 
genolls de la seva mare Èric Rodríguez.

 Quina diferència d’ambient dels altres 
anys! Però, quines ganes de fer Festa per 
part d’aquest jovent del barri!

Sant Domènec. Fotografia: Anna Mas.
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Missa a Santa Maria. Fotografia: Jordi Prat.

La processó passant per davant d’una de les entrades engalanades. Fotografia: Jordi Prat.
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dors de les Nits Musicals van organitzar, 
complint rigorosament les normes sa-
nitàries, aquest concerts de Música a la 
fresca a la Brufaganya: 

- L’11 de juliol a 2/4 de 10, el quartet 
de saxos Kebyart Ensemble.

- El 8 d’agost a les 9 del vespre, Emili 
Vendrell, La veu del poble. 

- El 19 d’agost, festivitat de Sant 
Magí, hi va actuar el quartet de vio-
loncels Northern Cellos. Violoncels de 
Pel·lícula.

- El 12 de setembre CAMERATA XXI, 
Quartet de corda. Els tres mosqueters, o 
qui va matar Mozart.

Varis.-

Vam fer samarretes, mascaretes i do-
massos amb la imatge del cartell. Es po-
dien adquirir, prèvia reserva per internet, 
a la botiga Esports Truga.

No hi va haver el sorteig de la Toia.

Tampoc es va obrir la finestra per on 
es pot observar la Cova.

Hem participat a l’exposició, Festes 
endins. En aquest quadern, Lluis Bellas 
Melgosa hi publica un explicatiu article.

També es va suspendre la festa a 
l’ermita de Sant Magí a Guardiola (la 
Noguera). S’acostuma a fer l’últim diu-
menge d’abril.

Tampoc es va poder celebrar el 20è. 
Aniversari de la reconstrucció de la Ca-
pelleta del Clot de Sant Magí. El man-
teniment d’aquest espai l’ha fet la Fun-
dació Xavier Paules per encàrrec de la 
Paeria. 

ho vam fer. El Jordi Casado sense vestir-
se de sant Magí encapçalava la comitiva 
portant la bandera, a distància seguien 
els músics: Els germans Marc i Bàrbara 
Torres Alcaide, el també germans Amadeu 
i Cèlia Segura Torres, Pau Carbonell 
Font i Arnau López Cuñé. Seguia, molt 
escalonadament, la resta de gent. Els 
músics molt il·lusionats, però la resta 
molt emocionats! Aquests detalls són els 
que magnifiquen la Festa! Moltíssimes 
gràcies!

 Defuncions.-

Durant l’any 2020 ens han deixat 
tot un seguit de persones vinculades al 
barri. Siguin aquestes línies per expres-
sar el nostre condol per tots els difunts 
vinculats d’alguna manera amb Sant 
Magí, reconeixent i agraint la dedicació 
per Sant Magí, per la Festa i pel Barri. 
Un any més recordo que aquest Quadern 
és obert a tothom per publicar un escrit 
en record a familiars i amics relacionats 
amb la Festa de Sant Magí. 

Nits musicals.-

El Santuari de la Brufaganya s’havia 
preparat per poder celebrar les Nits Musi-
cal de la Brufaganya, 9è. festival d’estiu, 
organitzades per l’Associació Musical la 
Brufaganya, amb aquesta programació: 
El “Cor Vivaldi-Petits Cantors de Ca-
talunya”, “l’Orquestra Terrassa 48”, 
“Andrea Motis Trio” i els Quartets Tei-
xidor i Altimira conjuntament. Havien 
d’actuar els dissabtes 13 de juny, 11 de 
juliol, 8 d’agost i 12 de setembre. Però 
per causa de la pandèmia del COVID-19 
es van haver de suspendre.

Tot i això, els entusiastes programa-
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Imatge de la samarreta.

L’Aplec de les Roses al Santuari de 
la Brufaganya, que s’acostuma a fer el 
segon diumenge de juny, tampoc es va 
poder celebrar. 

L’Aniversari de la reconstrucció de 
la Capelleta de Sant Magí a Santa Co-
loma de Queralt, també es va suspendre.

A Guissona tampoc es va celebrar la 
festa. 

A Tàrrega es va celebrar el dia 19 al 
Parc de Sant Eloi, amb una missa a les 9 
del matí i un recital de música i poesia 
al vespre.

Des de l’any 2003, any en que la Con-
fraria de Sant Magí Màrtir de Barcelona 
en va prendre l’acord, se celebra la festa 
de Sant Magí el diumenge més proper al 
19 d’agost. Aquest any ho van celebrar el 
diumenge dia 23, amb una missa a les 12 
del matí a la Basílica de Santa Maria del 
Mar de Barcelona.

El 20 de setembre, tercer diumenge, 
es va celebrar l’Aplec de Sant Magí, or-
ganitzat per la Confraria de Sant Magí 
màrtir de Barcelona i per l’Associació 
Amics de Sant Magí de la Brufaganya 
i el seu entorn. Al matí, Ofici Solemne 

presidit per l’Arquebisbe de Tarrago-
na Joan Planellas Barnosell. En acabar 
l’ofici, concert de Sardanes amb la Cobla 
Cossetània. Per la tarda un altre concert 
a càrrec de Forvmbrass quintet de vent.

 Aquest any hi havia molta il·lusió per 
celebrar el 400 aniversari d’aquest Aplec, 
que trobem documentat a la pàgina 119 
del llibre de Mn. Joan segura, Història 
del Santuari de sant Magí, edició facsí-
mil. Associació Cultural Alt Gaià, Santa 
Coloma de Queralt, Sant Magí. 1994. 
“DINADA DELS POBRES.- A Barcelo-
na hi havia una rica confraria instituída á 
honor de Sant Magí. Los confrares ana-
van tots los anys á nostre Santuari, lo ter-
cer diumenge de Setenbre, per celebrarhi 
una magnífica festa. Lo dissapte al ves-
pre se cantavan Complétes: lo diumenge 

Cartell de l’Aplec.
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se cantava un soleníssim ofici ab música, 
sermó y professó. Cada any solian los 
confrares barcelonins presentar alguna 
joya al Santuari: l’any 1620 regalaren 
unes hermosíssimes imatges de plata.”

Des de l’Associació Amics de Sant 
Magí de la Brufaganya i el seu entorn, 
es va preparar l’exposició itinerant Sant 
Magí, el miracle de l’Aigua. Havia de 
començar el seu itinerari a Cervera, però 
mentre ho preparàvem es va declarar 
l’estat d’alarma amb el confinament co-
rresponent. Tot i això, es va poder veure 
a Santa Coloma de Queralt, a la Llacuna 
i al Santuari.

Recentment s’han publicat dos llibres 
relacionats amb sant Magí: 

-500 Anys de vida rural a Sant Magí 
de la Brufaganya i els seus entorns, de 
Montserrat rumbau serra, Associació 
Cultural Baixa Segarra, Santa Coloma de 
Queralt – Cossetània edicions. Impressió 
de Romanya Valls, SA. 2020.

-Llibre de la Fundació del Convent 
de Sant Magí de la Brufaganya, a cura 
d’Avel·lí andré i gabian. Associació 
Cultural Baixa Segarra, Santa Coloma 
de Queralt. Impressió de Romanya Valls, 
SA. 2021

Hem fet 1.500 participacions pel sor-
teig de la loteria de Nadal del número 
48650. Aquest any tampoc hem tingut 
sort.

“El Caganer amagat”, durant les fes-
tes de Nadal, hi va haver exposats en 
diferents aparadors, dibuixos de Roger 
Farré, amb la simbologia dels elements 
festius de Cervera imitant la tradicional 
figura del Pessebre, el caganer, i com és 
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natural no hi podia faltar Sant Magí. Es-
tava pensat com una activitat infantil on 
a partir d’uns fulls on hi havia totes les 
imatges dels “caganers amagats”, calia 
fer el recorregut per trobar-los. Cada bo-
tiga et posava el seu segell i una vegada 
es tenia el full emplenat, s’entregava per 
tal de participar en un sorteig de diferents 
premis. Felicitem la iniciativa que ens va 
fer passejar bastant, algun caganer estava 
realment amagat!!!

S’han demanat ajudes als diferents 
organismes oficials que n’han convocat 
durant l’any 2020: Departament de Cul-
tura de la Generalitat de Catalunya i Pae-
ria de Cervera. 

Finalment, volem agrair la 
col·laboració de tot l’Ajuntament, tant 
del Consistori com del personal admi-

Caganer.

nistratiu, policial i de serveis. Com cada 
any, ens han ajudat en tot el que està al 
seu abast. 

En aquest capítol d’agraïment sem-
pre hi ha el neguit d’oblidar-se d’algú. 
Si és el cas, no és pas amb intenció, per 
això, un any més, volem que consti el re-
coneixement agraït per tothom que té el 
sentiment per a la Festa! Moltes gràcies! 

Efemèrides 2021

Nits Musicals de la Brufaganya 2021. 
S’ha programat el 10è. Festival d’estiu, 
amb la següent programació:

- El 22 de maig, Orquestra de Cam-
bra Terrassa 48, Bohemian Rhapsody

- 12 de juny Quartets Teixidor / Quar-
tet Altimira, L’octet de Mendelssohn.

- 10 de juliol La Vella Dixieland, 
40+1.

- 7 d’agost Orquestra de Cambra Te-
rrassa 48, Luna Roja, a Garcia Lorca.

- 25 d’agost Les Anxovetes, Havane-
res en femení. 

- 8 de setembre Ensemble o vos om-
nes & Gerard Marsal. Josquin & Sax.

Del 7 al 29 de maig, l’exposició Sant 
Magí. El miracle de l’aigua, ha estat a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

Necessitats:

- Modificar el marxapeu de l’entrada 
de la Capella, quan plou hi entra aigua.

- Reparar la teulada malmesa pel 
temporal del 22 de gener de 2021.

- Controlar les esquerdes de les parets 
laterals.
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Projectes... 

- Seria bo que el Bisbat fes una cessió 
d’ús de la Capella a la Paeria.

- Aconseguir que la Festa sigui decla-
rada Festa d’Interès Nacional i a la vega-
da poder signar un conveni amb la Paeria 
que facilita els tràmits dels ajuts. 

... i també els de sempre:

- Reconstrucció del campanar i arran-
jament de la teulada.

- Edició del nou llibre de fotografia 
d’autor.

- Edició d’un CD de la diferent músi-
ca que hi ha de Sant Magí.

- Cercar aigua a la Capelleta del Clot 
de Sant Magí.

- Etc.

El plafó de l’exposició itinerant.


