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RAMON M. GOMÀ PONT 

Industrial cerverí nascut l’any 1930. 
Va ser una persona molt predisposada 
amb la festa de Sant Magí com ho proven 
dos fets cabdals: l’actual imatge de Sant 
Magí la va anar a buscar el camió de 
cal Gomà, i també es repartia la tasca 
d’anar a la Brufaganya per buscar l’aigua 
miraculosa amb dos bons cerverins, els 
també empresaris Carbonell i Cura. 

L’any 1995 va ser regidor d’urbanisme 
a l’ajuntament sota l’alcaldia de Ramon 

Balcells, i un cop finalitzada la legislatura, 
li corresponia ser alcalde de Cervera ja que 
la seva llista va ser la més votada. Si més 
no, va ser proclamat alcalde, però en el 
mateix acte va renunciar, pronunciant unes 
paraules d’acomiadament i manifestant 
els motius pels quals renunciava al càrrec 
pel qual havia estat elegit.

JAUME ELIES RAICH

Cerverí interventor del Banc Cen-
tral de Cervera durant molts anys. Als 

Eduard Montiu de Nuix

PERSONES COMPROMESES AMB LA 
FESTA DE SANT MAGÍ
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cinquanta-set anys es va jubilar de la 
professió d’empleat de banca i va dedicar 
el temps d’oci a altres activitats. Va ser un 
soci molt actiu del Casal. Era el pare de 
l’Antoni Elies, pregoner de l’any 1997 i 
de la M. Dolors, que ha procurat que les 
càmeres de TV2 filmin la Festa de Sant 
Magí.

ISABEL ELIES RAICH

Esposa del mecenes Emili Rabell, un 
dels homes claus de Cervera del segle 
passat. És de destacar que la Isabel va col-
laborar amb la Passió de Cervera, ja que 
durant varis anys va fer el paper de Mare
de Déu. També cal destacar que ajudava 
molt al seu marit en la tasca del periòdic 
Segarra, del qual l’Emili en va ser el seu 
director vitalici. L’ajudava tant a ensobrar 
el periòdic Segarra, com en rebre avisos 
i peticions de subscriptors, essent la seva 
fidel secretària. Tenia una gran admiració 
per l’Associació de Sant Magí, i aquesta 

cada any li cantava una havanera al davant 
del domicili personal, com agraïment, 
ja que l’Emili va ser l’ànima de la festa 
moltíssims anys. 

Va morir als noranta anys a Cervera, 
donant-se la luctuosa circumstancia que 
en l’espai de tres mesos es van morir tres 
germans (Jaume, Isabel i Montserrat).

PAQUITA BUSQUET GUIX

Persona molt compromesa també 
amb la festa. Durant molts anys, durant 
la setmana de celebració de la festa, els hi 
donava un número de loteria per temptar 
la sort i per a que l’Administració del barri 
pogués tenir més ingressos. Estava casada 
amb Ramon Graells que va ser secretari 
municipal en diferents poblacions i que 
tots el recordem per la seva bonhomia. 
Sempre recordarem a la Paquita pel seu 
bon tracte, simpatia i dolçor. Va morir als 
81 anys d’edat. 
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JOSEP CISTERÓ ALBAREDA

Era de Pavia, de cal Bep, on va néixer 
l’any 1931, era pagès i tractant de bestiar. 
L’any 2008 va ser Maginet en reconeixe-
ment a la seva dedicació a la festa. La seva 
especial simpatia pels animals va fer que, 
des dels anys setanta, guardés a casa seva 
el bestiar de la festa. En el seu recordatori 
es va fer esment que va dedicar la seva 
vida a la terra i als cavalls, dels quals n’era 
un enamorat. 

Aquesta festa era per a ell i per a la 
seva família molt important i la vivien 
amb una gran fruïció. 

RAFAEL SOLÉ UBACH

Cerverí nascut l’any 1924. Conservava 
la imatge centenària de Sant Magí que 
pertanyia a uns familiars seus de cal 
Nofre, i sempre estava disposat a cedir-la 
per la festa de Sant Magí.

Quant la seva neta Marta va ser pubilla 
l’any 2001, el varen fer molt feliç.

AMADEU COMORERA CUSCÓ

Va ser Maginet de l’any 2006 i avi de 
la pubilla de l’any 2007. Fins pocs dies 



160

abans de la seva mort. als vuitanta-vuit 
anys, era un home ple de vida i d’il·lu-
sions. Sempre va conservar la seva faceta 
d’home de teatre, a més de destacar la gran 
singularitat de la seva caligrafia. Va ser ca-
pità de la festa els anys 1952-53. Home del 
Sindicat de Cervera i un dels actors més 
importants de la Passió de Cervera, en la 
que hi representava diferents papers. Tots
recordarem “El Maño” que per la festa 
feia de Sant Magí, qui sempre va estar 
perfectament maquillat per l’Amadeu.

Era una persona disposada a ajudar 
a tothom, i a l’antiga Administració del 
barri els hi feia els escrits que anaven di-
rigits a les Administracions. També estava 
implicat en la festa dels Bombollers i va 
fer la solfa pels goigs del màrtir Ferran 
Saperas.

M. CARME VILALTA FARRÉ

Va ser mestra fins a la seva jubilació a 
l’Escola Pública Jaume Balmes. Casada 
amb Salvador Noguera, durant molts anys 

veí del barri i que també va ser capità de 
la festa els anys 1951-52. 

La seva vinculació amb la cultura 
popular va ser a través del Centre 
Municipal de Cultura de Cervera. I 
va morir als setanta vuit anys d’edat a 
Cervera. 


