
MEMORIA DE L' ANY 2000 DE 
L' ASSOCIACIO AMICS DE SANT MAGÍ 

Camí de la Brufaganya. 

Josep Mas Segura 
Associació Amics de Sant Magí 

Continuem sen se trobar un camí que eviti el trarn de carretera que actualment ens 
cal seguir de Santa Coloma fins a Sant Magí. 

La Festa -Promoció-

El CARTELL. Dissenyat per Jordi Sarries, és aquest any, una fotografia, 
d' expressió complaent, del Jordi Casado fent de Sant Magí. A la part inferior, amb 
el retol: Sant Magí 2000, s'hi ressalta en un quadrat, l'efecte del degoteig en una 
superfície d' aigua. En aquest cartell, de color blau sobre fons blanc, hi trobem dos 
deis elements que distingeixen la festa: 1' Aigua i la representació del Sant. Al marge 
inferior hi hem fet constar els credits oficials deis organismes als que hem demanat 
ajuda i en algun cas sense saber si 1' obtindrem, aquest any hi he m posat els següents 
anagrarnes: Generalitat de Catalunya, Diputació de Lleida, Consell Comarcal de la 
Segarra, Paeria de Cervera, Institut d'Estudis Ilerdencs i Centre Comarcal de Cul
tura. S'han editat 250 cartells. 

A tall de comentari: Aquest any aquest efecte del degoteig 1' he m pogut veure en 
altres cartells i anuncis: a "la Caixa" en el cartell i llibret de les activitats de la 
Fundació, a la marca de cotxes SAAB, al BBV ... , és, si més no, curiós que diferents 
dissenyadors hagin tingut la mateixa inspiració. Una altra reflexió seria que almenys 
a nivell de cartell estema l'últim crit. 

El PROGRAMAD' ACTES. En lamateixa líniadels anys anteriors, l'hadissenyat, 
tarnbé, Jordi S ames, del mateix fonnat del cartell de la Festa, arnb tinta blava sobre 
fons blanc. L'encapr¡:ala el quadrat amb el degoteig descrit al cartell; a sota, s'hi 
detallen les activitats deis dies 15 al19 d'agost. En aquest cartell hi hem fet constar 
els credits de les Entitats que ens ajuden en 1' organització de la festa: Centre Excur-
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sionista de Cervera, Penya Ciclista de Cervera, BTI la Segarra, Campaners de 
Cervera, "la Caixa" i Cooperativa Agropecuaria de Guissona. S'han editat 250 
cartells. 

Un altre cartell anunciava la presentació delllibre de Miquel Pont "Les feines 
de la vella pagesia". El disseny és la portada delllibre al centre del cartell de paper 
blanc, la tinta és negra. 

He m editat un cartell per convocar la IX Marxa a la Brufaganya. S' han fet 100 
fotocopies en paper de color taronja. 

El Centre Excursionista la Segarra dóna referencia de la Marxa a la Brufaganya, 
en el tríptic semestral d'activitats i l'encarrega a Miquel Codina. 

En un altre cartell, Promocions Artístiques Orobitg, anuncia l'horari deis balls 
i deis grups musicals que hi intervenen. S 'han fet 100 fotocopies en paper de color 
verd. 

S'ha editat un nou quadem, el "QUADERNS BARRI DE SANT MAGÍ Núm. 
10". Consta de 156 pagines, 8 menys que el de l'any passat. Es mantenen els 
mateixos criteris editorials iniciats 1' any 1996: Portada igual que el cartell; separar 
els articles dels anuncis; un índex d'anunciants i un altre pels articles; el format, el 
cos deis texts i la presentació del quadem amb característiques de llibre. 

De la coordinació editorial se n'ha cuidat el Max Turull Rubinat i qui signa 
aquesta memoria. De la correcció ortogratica se n'ha encarregat la Teresa Puig 
Ortiz. El Centre Municipal de Cultura n'ha repartit als seus subscriptors. 

El quadem esta composat per 23 articles, complementats amb: 62 fotografies, 2 
planols i 7 dibuixos, que junt amb els 90 anunciants han fet possible 1' edició deis 
1200 exemplars. Pel seu gruix han estat encolats. A petició de Mn. Josep hem donat 
amb el Quadem, el full que explica les obres a Santa Maria. 

Edicions d'anys anteriors d'aquests Quaderns es troben referenciades al catateg 
en línia de la Biblioteca de Catalunya. 

Hem enviat una carta de convocatoriajunt amb el programa d'actes i el planol 
de distribució de taules als cerverins no residents que en tenim 1' adre~a. Així com 
també a ve'ins, ex-ve'ins i simpatitzants del barrí. 

Ha sortit notícia de la Festa als diaris: El Periódico de Catalunya, Segre, La 
Mañana, La veu de la Segarra i a Segarra Actualitat. 

He m parlat en un programa radiofonic a RAC l. 
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Dimarts, dia 15 

Arriba a Sant Magí com puguis. 

S'ha convocat aquesta IX Marxa a la Brufaganya, amb el mateix lema, iJ.lusió 
i esperit de sempre. 

S'ha comptat ambla col·laboració del Centre Excursionista de la Segarra, de la 
Penya Ciclista, del Grup de Ciclistes tot Terreny i del Pare de Bombers de Cervera. 
Quedi reflectit el nostre agra'iment. 

S'ha mantingut el preu d'inscripció de 700 Pts. 

El tiquet, amb les bases de participació i numerat, donava dret: a esmorzar, al 
record, a poder tomar amb 1' autocar qui ho necessités i a participar en un sorteig d'un 
cap de setmana a Lloret, obsequi de viatges Kariba, S .L. idos vals pel Sopar de Sant 
Magí. Els afortunats han estat: Cap de setmana a Lloret, Anton Pedrós Puig; els vals 
per sopar Josep Zurita Martí i Montse Mas Sala. 

El record és una agenda amb el distintiu de: 9a. Marxa a SANT MAGÍ, CERVERA 
15-VIII-2000, impres en una etiqueta enganxada a la funda. 

A 2/4 d' 1 de lamatinadadel diumenge dia 15 d'agosthan sortitdes de la Placeta 
de Sant Magí els 29 carninants. 

A les 5 del matí des de la pla(,(a del Portalet, ha sortit l'autocar de l'empresa 
cerverina Cots Alsina, S.L., que aquest any no ha estat subvencionat. Ha portat als 
23 carninants, que a les 6 del matí, a l'al(,(ada de Santa Coloma, s'han afegit a la 
caminada i, també, tot el necessari per tal de tenir els esmorzars preparats més aviat: 
el pa acabat de fer del fom Xandri, els estoigs de pernil ja tallat i els fuets de la 
Corporació Alimentaria Guissona, S.A., formatge, tomates, etc. 

Aprofitant aquesta incorporació a Santa Coloma, s'ha repartit, un any més, el 
cafe, donatiu d 'Amadeu Vidal, que ha preparat el Ramon Dardé del Saló Recreatiu, 
així com també, galetes per tothom que n'ha volgut. Un any més han donat suport 
als carninants una dotació del Pare de Bombers. 

Un sol genet ha participat a la marxa, Josep M. Llobet de Nuix, amb el suport de 
la seva esposa que el seguia en cotxe, ha fet el carní d'anada i tomada. Són setanta 
kilometres a cavan. Déu n'hi do! 

A 2/4 de 7, des de la Placeta de Sant Magí han sortit els 26 biciclistes de carretera. 
El vehicle de la propia Penya Ciclista els ha donat su port. La majoria ha tomat en 
bicicleta. 

A la mateixa hora i del mateix lloc, han sortit els 24 biciclistes de "Mountain 
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Bike". La majoria han tomat en }'autocar. Les bicicletes les ha recollit la furgoneta 
de Video Servis, S.A., el furgó de les begudes i el camió pel boix i l'aigua. 

També, a 2/4 de 7 i des de la Placeta, amb cotxes particulars, han sortit els 
recollidors del boix, de l'espígol o barballó i de 1' Aigua. 

El total d'inscrits és de 114. 

A les 7, hem arribat amb !'autocar a les fonts, de seguit a preparar-ho tot, un 
llescant, l'altre sucant, etc., la nostra intenció era que, aquest any, ningú s'hagués 
d'esperar per esmorzar. 

És mo1t esglaonada 1' arribada dels diferents participants i com que molts familiars 
venen per veure com ha anat la marxa, 1' esplanada de les fonts es converteix en una 
bellugadissa de gent, uns més cansats que d'altres, pero tothom content. 

L' Ajuntament ens ha deixat 1' equip de megafonía. 

Una furgoneta de CarbOniques Prat, portava la nevera amb les begudes. 

Com a fet puntual, cal explicar que un noi que participava amb el grup de 
biciclistes de "Mountain Bike", a l'alyada de Talavera es va perdre, i després de 
preguntar als vei'ns que li van donar de menjari de beure, va optar, molt encertadament, 
de seguir perla carretera i va ser localitzat quan ja arribava a l'últim trencant. 

Aixo, va ocasionar el logic neguit, incrementat per no haver-hi cobertura de 
mobils alla a la Brufaganya. Els pares van marxar de seguit cap a Cervera, al moment 
que van tenir cobertura ho van denunciar a les forces de seguretat. Al cap de poca 
estona una parella de la Guardia Civil de Santa Coloma va venir per saber que havia 
passat, el jove biciclista ja havia estat localitzat i venien per confmnar-ho, pero, de 
nou, al no tenir cobertura no ho vam poder fer, els vam explicar que havia passat, 
que aquest grup segueix una ruta diferent de la que es fa a peu, en fi, tot el que ens 
va semblar que els podia ser d' utilitat. Al tomar cap a Cervera, vam passar pel cuartel 
de Santa Coloma, per saber com havia acabat tot i per si es necessitava fer algun 
tramit. Feliyment tot va quedar en un bon ensurt. 

A les 12, hem anata missa al Santuari ambla tradicional ofrena del cantir. L'ha 
entregat el portant Jaume Font. En acabar la missa, Mn. Viceny, ha llegit i entregat 
la certificació que acredita la procedencia de 1' Aigua, que té coma novetat un dibuix 
de Mn. Vicens d'un Sant Magí orant a !'interior de la cova. Ens fa saber que al 
Santuari de Sant Magí també era un deis llocs on es podia rebre la indulgencia 
jubilar. 

(En el tríptic que ens dóna de 1' Arquebisbat de Tarragona hi pode m llegir: ... Als 
santuaris designats a la nostra arxidiocesi. -Pel que fa a aquests santuaris, els fidels 
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hi podran rebre el do de la indulgencia jubilar en el dia de la festa titular d'aquests 
temples, així com amb motiu deis pelegrinatges i aplecs de fidels que els costums 
religiosos de cada lloc ja hagin fet habituals.-) 

El camió per portar els feixos de boix i les garrafes d' aigua un any més ha estat 
el de l'ex-veí Felip Isante. 

Dia 18 -Vigília-

A primera hora del matí hem penjat la vela 

Eljovent, amb el classic serrell de paper de colors, ha guarnit els carrers del barri: 
Buidasacs, Estudivell, Mn. Arques, Sant Magí i Convent de Sant Domenec 

Les dones del barri, han netejat, endre9at i engalanat la capella. Han preparat, 
també, els ramets d' espígol. 

Un any més, la botiga i el bar, s'han muntat als baixos de la casa del Miquel Pont. 

Al rnigdia, el jovent del barri, que també són campaners, han anat a fer el repic 
general de campanes. 

Després de dinar, amb el tractor i la carreta portem tot el material: argadells, 
al bardes, cingles, cordes, faldons, bridons, campanes, esquelles i piquerols, a casa 
de Josep Cisteró, per tenir-ho tot a punt per guarnir els animals. 

Pel sopar del vespre a la Pla~a Majar, es paren les taules i es numeren. Per evitar 
les corrents d' aire, s' ha posat un toldo on acaben els porxos de davant de la Parroquia 
i unes borrasses al portal que dóna accés a la costa de Buidasacs. 

Entrada de l' Aigua 

A les 8, !'Entrada de 1' Aigua amb el tradicional recorregut de la Placeta de 
l'Estació a la de Sant Magí, i un any més, amb repartiment d' Aigua. 

Encap9ala la comitiva Jordi Casado Sarnitier, escenificant la figura de Sant 
Magí. Segueixen les pubilles, la Banda XARANGA BONAIRE, després, les 
autoritats, a continuació, les 11 cargues, una menys,ja que el Josep Puiggrós aquest 
any no hi ha participat. Els portants han estat els següents: Francesc Castells Portella, 
Antoni Boquet Tomas, Jaume Font Martí, Xavier Martí Pifarré, Ramon Cisteró 
J aume, Antoni Cisteró J aume, Isidre Vives Bonjoch, Gerard Garcia Farré, Domenec 
Benet Roig, Fabia Pont Pedrós i Bernat Simon Benet. 

El carro ple de quitxalla: la Laia, 1' Anna, la Carme, la Gesarní, les duesAriadnes, 
l' Arnau i l'Edgard, vestits de catalans, el meno jo, de la maquina se'n cuida el 
Manuel Gutiérrez (Serafin). 
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Comen~rament del repartiment de l'aigua, cap a dos quarts de nou, el 19 d'agost de 2000. 
(Fotografía: Sebastia Caus) 

Els animals, un any més, han estat llogats a Josep Cisteró. Sort en tenim. És una 
persona de 1' ofici, té estable per guardar-los i una voluntat demostrada per atendre 
la festa. 

A 1' arribar a la placeta de 1 'Estació, els portants, aquest any, han estat obsequiats 
per part de 1 'Associació amb: una mida del Sant per posar al bridó, dos tiquets pel 
sopar, 1' agenda que es va donar de record a la Marxa a la Brufaganya, una capr;a de 
galetes i una ampolla de cava per gentilesa de CAPRABO i un número pel sorteig 
d'un pernil 

Es constata un any més la il·lusió amb que Cervera vi u 1' Entrada de 1' Aigua. És 
emocionant veure i viure, com la gent, amb una rialla i una actitud complice i 
complaent, dóna pas a la comitiva, comes busca la fotografia del moment. Emocio
na la campaneria que et saluda a 1' arribar a la Plar;a Majar ... Pero a 1' entrar al barri, 
aquest any tot era més trist, de guarnit prou ho esta va, els serrells prou s' esforr;aven, 
pero hi faltava el que dóna caliu a la festa: la gent! Cases que record o sempre plenes 
de familiars, aquest any o ningú o una mínima presencia, uns de dol per la mort de 
l'esposa o del germa i les altres per malaltia que requeria l'internament del malalt, 
en fi, com he dit d'altres vegades, coses d'aquest anar morint que en diem vida. 
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Sopar de Sant Magí 

A les 10 de la nit, s'ha convocat EL SOPAR DE SANT MAGÍ, amb el mateix 
proposit de sempre: un sopar de germanor a la pla~aMajor, amb els recuperats actes: 
el hall de la coca, les reines (pubilles) de la Festa, el pregó, i el nomenament del 
"Maginet" de l'any. 

J a fa uns anys que les taules es tan numerades i es ven en els tiquets anticipadament 
a les taquilles del Gran Teatre de la Passió, tot i aixo, es manté oberta la inscripció 
fins a última hora, amb el risc de que ens falti un sopar coma l'any 1999 o que te'n 
sobrio una vintena com aquest any. 

La mateixa distribució de taules de 1' any passat, on ja hi ha a punt les ampolles 
de vi, d'aigua i vasos; el servei de benvinguda i d'acomodament; la pla~a ben 
enllumenada; les campanes amb el "toe de festa", la nit esplendida ... , en fi, una pla~a 
que fa goig de veure en un ambient encantador. 

Les 475 caixes del sopar, que es distribueixen en molt poca estona des de sota 
els porxos del forn de ca 1' Alsina les ha preparat la PASTISSERIA SANGRA. Ho 
han servit en una cap~a que conté: un en tremes (ensaladilla russa, embotit. .. ), aman ida 
d' enciam i tomaquet, una espardenya (torrada amb anxoves i escalivada) i una can ya 
de tonyina i sobrassada. Tot molt bó i ben preparat. A cada capsa hi havia uns estoigs 
amb oli, sal i vinagre per 1 'amanida; forquilla, ganivet, tovalló, un vas pel cafe, un 
sobre de Nescafé, un de sucre i un remenador. 

Els postres s'han presentat amb el títol de Sant Magí 2000, en una taula amb 
rodes, on, a diferents nivells, hi havia els pastissos en racions individuals de mousse 
de llimona. Tot seguit i com els altres anys, el jovent el reparteix per les taules. 
Després s' ha servit aigua calenta per desfer el cafe soluble i begudes de licor: con yac 
o anís, per tothom que n'ha volgut. 

Havent sopat, 1' orquestra Liberty, aquest any patrocinada pel J aume Binefa, ens 
interpreta l'havanera que és com l'himne de la festa, i aixo indica que és l'hora dels 
parlaments, 1' AnnaMas Fusté, en no m de 1' Associació, dóna la benvinguda i agraeix 
la participació i la col·laboració de tothom, ressaltant la celebració dels 1 O números 
del Quadem Barri de Sant Magí, que han estat el bressol delllibre de Miquel Pont, 
Les Peines de la vella pagesia, presentat aquesta tarda a 1' Auditori Municipal. Al 
donar pas a la Pepa Femandez Vallés per que s' encarregui un any més de presentar 
la resta de la festa Ji fa entrega d'un obsequien agra'iment a tan reiterada i entusiata 
col·laboració. 

La Pepa Femandez ho agraeix i tot seguit, té unes paraules de record pel Sr. 
Mate u Carbonen (A.C.S. ), pregoner de 1' any 1994, que va morir el di a 11de setembre 
de 1999, per qui demana un fort aplaudiment. Seguidament presenta la que sera la 
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primera pregonera de la Festa de Sant Magí, ens llegeix el dilatat perfil personal que 
el Sr. Ramon Turull ha preparat per definir la reconeguda farmaceutica i premiada 
escriptora i poetessa cerverina Rosa Fabregat i Armengol, en destaca les constants 
referencies a Cervera i el barri de Sant Magí en la seva obra. 

La Sra. Rosa Fabregat pronuncia un poetic i sentit pregó de devoció al Sant, 
d'estimació a Cervera, d'integració amb participació activa de la dona a la societat 
i amb una habilitat per agermanar les dues festes d' estiu genu"inament cerverines: 
Sant Magí i 1' Aquelarre. 

Que tindra la Festa o que tindra Cervera que tots els pregoners s' entendreixin tant 
quan reben aquest encarrec? 

Tot seguit la Pepa Femández, que un any més esta enamorada de la fila zero que 
hi ha al davant de 1' entarimat, recorda al Miquel Pont, les circumstancies familiars 
que l'han envoltat, lloa les excel-lencies delllibre presentat i demana al director de 
1' Editorial Proa, 1' Isidor Consul, que va ser pregoner fa un parell d' anys, que en faci 
una explicació de l'edició. 

L'Isidor comenta que gairebé tenia conven~ut al Miquel pera que fosa la pla~a, 
per repetir, d'alguna manera, la presentació, pero, el Miquel, finalment, tot i que 
reconeix que elllibre l'ha ajudat molt, no s'ha vist amb cor de venir. Ens destaca 

l 
Imatge dedicada a la fila zero, que són la canalla asseguts al davant de 1' escenari, el dia del sopar a la 

pla~a Major el18 d'agost de 2000. (Fotografia. Sebastia Caus). 
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l'exit de la presentació on han assistit més d'un centenar de persones. Ens diu que 
elllibre té les tres "bes": és Bo el seu contingut, és Bonic el disseny,la fotografia, 
... , i a més a més, és Barat gracies a les col-laboracions institucionals. 

Al'horad'anunciarel"MAGINET",laPepa,recordaalSr.JaumeMagre(A.C.S.), 
que va morir el18 de maig de 1999 i que va ser pregoner d' aquesta festa 1' any 1995. 
Tot seguit ens fa saber que ha estat escollit el Sr. Antonio Boquet i Tomas per: 
pertanyer a una de les famílies de portants més antigues (el seu besavi va comen9ar 
per una prometen9a); per ser un deis impulsors de la reconstrucció de la Capelleta 
del Clot de Sant Magí i per ser qui cada any vetlla que a les Residencies d'avis no 
els falti 1' Aigua de Sant Magí. El record és laja classica figura de ceramica dissenyada 
per !'artista segarrenc Francesc Sociats i que consta d'un relleu d'una carga davant 
d'un perfil de Cervera. Li faig entrega en nom de 1' Associació. 

Els "BOMBOLLERS", aquest grup cerverí de timbals, tambors i tabals, que el 
trobem animant mol tes comitives, ens ha tomat a delectar amb el toe de Sant Magí, 
ambla sorpresa de la coreografia que ha preparat l'Eva Femández amb els cavallets 
que es feien servir en 1' obra "Universio", el resultat cal qualificar-lo de meravellós. 

La Pepa prepara l'auditori pel nomenament de les "Reines de la Festa" que ara 
anomenem "Pubilles". El Josep Raich porta els sobres amb els noms. En resulten 
elegides la Sonia Comas Aránegas, coma representant local i 1' Anna Benítez Vives, 
en representació deis cerverins no residents. Cal destacar que 1' Anna, és tilla i neta 
d' una farm1ia historicament relacionada amb el barri, tot i no residir a Cervera, amb 
la se va cosina, mena la carrega del se u tiet, 1' Isidre Vives. Les bandes (brodades, un 
any més, perla Sra. Trini Tolosa Comas) les hi han posat les Pubilles de 1' any passat. 
El Sr. Salvador Bordes i el Sr. Francesc Xavier Marimon, els han donat els rams de 
flors de Floristeria Noemí. La Victoria Fusté i el Jaume Binefa els entreguen els 
obsequis donats per: Joieria Gisel, un colleret; de Sastrería Miret, Boutique Esclat 
i Sastrería Botines, roba de vestir; de Fotografia Sebastia Caus, l'iilbum de fotos; 
d'Óptica Cervera, unes ulleres de sol i una brúixola; de Cal9ats Martí, unes sabates; 
de la Pastisseria Sangra, una cap9a de bombons i de Jaume Binefa, un penjoll de 
plata i un moneder. Deu n'hi do! 

Les Pubilleshan obertel ball amb el Sr. Bordes i Sr. Marimon, al ritmed'un vals. 

Es sorteja un pernil entre els portants. La carga afortunada és la del Fabia Pont 
Pedrós. 

Un deis motius de la convocatoria d'aquest SOPAR DE SANT MAGÍ, és la 
recuperació del "Ball de la Coca", també conegudes coma "coques musicades". Cal 
recordar que el "ball de la coca" és una subhasta d'una coca que dóna dret a 
1' adjudicatari a triar el ti pus de música, ritme o can9ó i també qui pot hallar i qui no. 
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Al fons, els Bombollers tocant la melodia composta pera la festa i, a primer pla, els cavallets d'Universio, 
ballant-la. (Fotografia: Sebastia Caus) 

Almenys així sempre ens ho han explicat, pero cree que hi caldra fer un afegit: que 
la persona o grup a qui es vulgui fer hallar hi estigui d' acord. Al cap i a la fi no es 
tracta de ridiculitzar a ningú, es tracta simplement d' intentar la recuperació d'un hall 
molt particular de la Festa de Sant Magí. Res més que aixo! Quants pobles voldrien 
tenir una cosa semblant! 

La primera coca se l'han quedat la colla del Jordi Lloveres per 5.000 Pta., han 
triat el "Paquito el Xocolatero" i han demanat que ho ballés el Consistori Municipal. 
U ns s' hi han avingut de seguida, al tres, s 'ha hagut de suplicar, i algun, equivocadament 
per part meva, exigir. Jo no sóc qui per obligar ni exigir res a ningú, per tant, des 
d'aquí els hi demano disculpes, pero, una altra vegada, si us plau, feu-me saber de 
les circumstancies personals que ho impedeixen, i no em digueu coses que l'únic 
que van aconseguir, és que jo fes el ridícul! 

La segona, se l'ha tornat a quedar la mateixa colla per 6.000 Pta. Aquest cap ens 
han fet hallar a la Junta de 1 'Associació "els pajaritos". Hi he m demostrat una tra¡;a! 

La tercera, els arnics de Barcelona per 14.000 Pta. han triat una jota i han fet 
hallar a la Pepa Fernández i al Jaume Binefa. 

Potser és l'any que la gent s'ho ha passat més bé. Un Consistori Municipal 
ballant el "xocolatero", una colla d'ocellots destrossant "els pajaritos" i una jota 
amb marinada, és un espectacle que no es veu cada dial 
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Després ha seguit el ball de festa fins a les dues de la matinada. 

En acabar, com sempre, tot recollit: les cadires plegades davant de 1' Ajuntament, 
les taules plegades a cada porxada i les deixalles al contenidor. De la resta de neteja 
se n'ha encarregat el personal deis Serveis Municipals. 

Dia 19 -Sant Magí-

El dia comen~a a quarts de 6 del matí, anant al fom a buscar les coques i preparant, 
tot seguit, la Capella i Placeta perla concorreguda Missa de les 7. No s'han cantat 
els goigs. 

Després de laMissa, a 1' entrada de cal Vives, amitjacosta del carrer de Buidasacs, 
esmorzar de coca amb xocolata i porrons de barreja de moscatell i d'anís. Aquest 
antic esmorzar de portants és 
avui un acte molt concorregut. 

A 2/4 de 9 s'ha comen~at 
el Repartiment de 1' Aigua. La 
Síl vi a Benet i la N úria Garcia, 
organitzen els repartidors. 

El Domenec Benet Boldú, 
segueix la comitiva amb el 
cotxe ple de garrafes d'aigua, 
per tal d' abastar als 
repartidors. 

A mig matí i davant de la 
Universitat la quitxalla ha 
tomat a pujar al carro, s'han 
afegit a la comitiva les pubilles 
per tal de fer una mica més 
engalanada la comitiva. 

El Repartiment ha 
finalitzat a quarts de dues a la 
placeta de Sant Magí, els 
repartidors s' han fet una 
fotografía pel record. S'ha 
mantingut el mateix nivell de 
recaptació de 1' any pass a t. 

Ton Boquet, "Maginet" de l'any 2000, acompanyat de les dues 
pubilles de la festa. 
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Una dotació de la Po licia Municipal, ha vetllat efica~ment perla seguretat de la 
comitiva. 

Del repartiment d' Aigua al barri deis Ametllers se n'ha tomat a cuidar la Niceta 
Armengol. 

Deis "cossos", un any més sen' ha encarregat 1' Agrupament Escolta i Guia Coll 
de les Savines. 

A les 8 del vespre s'ha celebrat la segona concorregu<.la Missa. Tampoc s'han 
cantat els goigs. 

Finalment, a les 11 de la nit s'ha celebrat el hall de fi de festa, amenitzat per 
l'home orquestra Robert, amb la placeta plena de balladors fins a les tres de la 
matinada. Hi havia servei de bar i també estava oberta la botiga de records. 

Goigs 

La coral Ginesta ha gravat en un CD les tres estrofes deis goigs que habitualment 
es canten. Seguint els consells de Mn. Eduard Ribera, la música que han fet servir 
és la que correspon als goigs del Roser del Can~oner Parroquial, Editorial Claret 
(Pag. 149-151). Hem posat un radio-cassette a peu d'altar, per tal que el seu cant 
quedés com a música de fons. 

Les feines de la vella pagesia 

Tal com deia 1' Anna a la salutació de benvinguda al sopar de la pla~a. és una gran 
satisfacció que el Miquel hagi pogut presentar el llibre "Les feines de la vella 
pagesia", la vigilia de Sant Magí poca esto na abans de 1 'Entrada de 1' aigua. Aquesta 
satisfacció és per diversos motius. D'alguna manera aquest modestos Quadems 
n' han estat el bressol, des d' on el Miquel ha pogut presentar any rera any la inquietud 
que tenia perque es conservés un vocabulari en perill de desús. L' especial estima que 
el Miquel té per la festa. Les delicades circumstancies personals que li ha tocat 
patir ... Pero a hores d' ara, 1 'he m de felicitar: per 1' exit que ha tingut (va perla tercera 
edició), perles critiques tan encoratjadores que ha rebut dels diferents mitjans (ha 
estatales llistes dels més venuts mol tes setmanes ). Enhorabona Miquel! Este m molt 
contents de recuperar una mica el teu somriure. 

Diversos 

- Aquest any hi ha hagut boda a la Capella. El Tomas Ortega Pérez i laMa. Jesús 
Solanelles Sánchez, han volgut celebrar el seu enlla~ matrimonial a la Capella de 
Sant Magí, per commemorar que feia nou anys que aquesta Festa els havia fet 
coneixer i enamorar. Un ambient encara més festiu va cloure el Repartiment de 
1' Aigua al coincidir amb 1' acabament de la cerimonia nupcial. Enhorabona! Que per 
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molts anys pugueu ser felit;os! 1 ... maginets! 

-El dia 7 d'abril vam assistir al sopar de la NIT LITERARIA de les terres de 
ponent, que aquest any li ha tocat 1' organització a Cervera. Hi va ha ver un recital de 
Poemes d'autors cerverins i segarrencs a l'antiga Biblioteca de la Universitat i 
després un sopar literari al Paranimf de la U niversitat. Vull destacar la satisfacció per 
la invitació i també que els dos autors premiats van tenir unes paraules d' agra1ment 
a dos pregoners de la nostra Festa: el Sr. Magre 1' any 1995 i el Sr. Consull' any 1998. 

- El30 d' abril es va celebrar la festa a la capella de Sant Magí a Guardiola (a prop 
de Guissona). Després de la missa hi ha coca i beguda pera tothom i un sorteig de 
diferents toies. Els problemes que tenen amb els goigs encara són més greus que els 
nos tres, aquest any han acabat cantant el Virolai ... Cal recordar que aquesta festa la 
celebren l'últim diumenge d'abril. 

- El21 de maig es va inaugurar la Capelleta del Clot de Sant Magí, al Quadem 
de l'any passat se'n va fer resso. 

- L' 11 de juny es va celebrar 1' Aplec de la Rosa. És la festa dels "maginets" 
tarragonins al Santuari de la Brufaganya. No hi hem anat perles greus condicions 
meteorologiques, el temporal que va fer, es va endur un pont idos trams de carretera 
de la N-11 i la prudencia va aconsellar quedar-se a casa. 

- L' Ajuntament, al darrera de la capella, hi ha col-locat dos bancs de fusta, de 
moment molt concorreguts, també ha instal-lat una font, en el racó del contrafort 
lateral de la capella que dóna davant de l'hort del Volta. La font a la placeta de Sant 
Magí, ha sigut itinerant: primer a la fa¡;ana de casa del Miquel Pont, després a la 
far;ana principal de la capella de Sant Magí, després a la fa¡;ana lateral de la capella, 
junt amb un abeurador perles cavalleries en el racó que quedava amb el contrafort 
lateral i ara en ellloc descrit. Benvingudes siguin aquestes millores. 

-El Manuel Gutiérrez "Serafín", ha fet un quadre de fusta molt treballat, per fer
Io servir de taulell d'anuncis. 

- El 17 de setembre es va fer 1' Aplec de Sant Magí. Aquest aplec 1' organitza la 
confraria de Barcelona. Hi he m anat per intercanviar documentació i també inquietuds. 

-El Sr. José J. Ojeda del Canal de Isabel 11 de Madrid, ha enviat una carta a 
1' Ajuntament per demanar informació sobre la festa de SantMagí. Seguint 1' encarrec 
de la Paeria, hem parlat amb el Sr. Ojeda i ens ha dit que esta recollint informació 
de totes les festes que tenen relació amb 1' aigua, per tal de fer-ne una publicació. Li 
hem fet arribar la següent documentació: Cartells de la Festa, Quadems, elllibre 
Petit album de Cervera, el vídeo que ens va donar el Sebastia Caus: Fes tes i tradicions 
de Cervera, un exemplar delllibres: Repicons de SantMagíi Espígol. Els goigs. Les 
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mides. Un ram d' espígol. Fotocopies de can~ons populars, Bibliografia, Certificats 
d' aigua, etc. Tot el que hem cregut que podía interessar-li. Posteriorment hem rebut 
una agra'ida carta, de la que en voldria ressaltar el següent paragraf: "Recibo su 
magnífica e impresionante documentación, que demuestra su amor a la Historia y 
a S. Magí, además de su generosidad." 

- L' Albert Gaset Maja de Tarrega, amb arrels segarrenques a Gaver, estudiant de 
Belles Arts, el treball que necessitava per l'assignatura d' Antropología, l'ha fet 
sobre la Festa de Sant Magí de Cervera. 

-El Triduum dedicat a Sant Magí dels dies 16,17 i 18, s'ha fet com cada any a 
la Capella, a les 8 del vespre, amb celebració de la missa. 

La font del barri ha sigui, certamen!, itinerant. A la imatge, de l'any 1943, la font era a la fatxada de l'església. 

- El certificat que cada any ens fa Mn. Vicens Morera, un dia que plovia em va 
caure al terra i el va xafar un camió, hem rnirat de restaurar-lo el més bé que hem 
pogut. 

- La "toia" ha consistit en escollir un obsequi deis tres que entren al sorteig: un 
televisor, video, radio, rellotge i despertador; un equip de música amb CD, o una 
Vaporella. El número premiat és el que colncideix amb Jes tres últimes xifres del 
sorteig de la ONCE del dia 20 d' agost. Els obsequis són de VIDEO SERVIS, S.A. 
(Graells Bergada). El preu és de 200 Pts. per butlleta. Les butlletes han estat 
patrocinades per MAQUINÁRIAAGRÍCOLA SEGUES, S. L. de Sant Ramon. El 
número premiat ha estat e1 48L, venut durantl'entrada de l'Aigua. L'afortunada 
guanyadora ha estat la Sra. M. Teresa Riba Puig de Cervera, i ba triat el televisor, 
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vídeo, radio, rellotge i despertador. 

- El Magí Torres ens ha ofert la versió de la cova on una imatge de Sant Magí, 
a la que hi ha incorporat un mecanisme que li permet donar tres cops amb el gaieto, 
fa brollar els tres raigs d'aigua, al mateix temps que s'il-lurnina: una abundosa 
cascada d'aigua i una altra imatge de Sant Magí. Tothom s'hi entreté for~a estona 

-A 1' entrada de casa seva, al carrer de Buidasacs, el Manuel Gutiérrez "Serafín", 
ha muntat una segona cova amb el dispositiu que hem fet servir en alguna fira junt 
amb el Sant Magí de la famt1ia Solé-Riba. 

-El Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, per rnitja de 
l'lnstitut Catala del Voluntariat (INCAVOL), té un acord amb l'entitat Suport 
Associatiu, de la que en som socis per assessorar-nos en tots els aspectes jurídics, 
comptables i informatics que poguéssim necessitar. Periodicament se'ns envia 
documentació, aquest any ens o feria basicamentcursos encarninats al món associatiu. 

- El Sr. Ramon Graells ens ha donat diferent material que feia servir quan feia 
de baster. 

-La farru1ia Burgos Solé, ens ha donat un carro molt gros i en molt bon esta t. Una 
repintada i és podra lluir. 

-De la fotografiase n'ha encarregat el Sebastia Caus. 

-De filmar en vídeo un any més l'infatigable Josep M. Isante. Com he dit abans, 
aquest any a més a més ha donat suport als carninants. 

-El recader Pedrós-Vila, un any més ens ha fet gratultament el servei de rnissatgeria 
amb els organismes oficials de Lleida. 

- S'han demanat ajudes als diferents organismes oficials amb resultat divers, 
sempre positiu, i en cas de no ser-ho amb l'explicació adequada. 

- Cal agrair la col-laboració de tot 1' Ajuntament, tant del Consistori com del 
personal adrninistratiu, policial i de serveis. Com cada any ens han ajudat en tot el 
que esta al seu abast. 

-A l'hora deis agra1ments sempre et queda la sensació de descuidar-te algú, en 
tot cas mai és intencionat. 

En aquesta festa, que organitzada des de l'entom d' un barri, on hi participa tot 
Cervera, no hi pot haver el més rnínim descuit, ni cap interpretació inadequada, els 
que ens toca ara d'organitzar-la ens podem equivocar, i ens equivocarem ... Segur! 
Per aixo demano la col-laboració i la comprensió de tothom, perque, entre altres 
coses, mai més ningú em pugui qüestionar la transcendencia d' aquesta nostra esti
mada secular Festa de Sant Magí! 

Moltes gracies! 
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La certificació d' aigües, aquell an 2000 . · y passada per atgua, signada pe! capella del santuari. 
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