
MEMORIA DE L' ANY 2005 DEL' ASSOCIACIÓ AMICS 
DESANTMAGÍ 

La Festa -Promoció-
El Cartell.- Dissenyat per Jordi S ames. 

És el primer cartell que fem a dues tintes, 
groc carabassa i negre. Es tracta d'un 
dibuix molt atractiu, d'un trae;: ample de 
color negre que perfila el dibuix acolorit. 
El Jordi ha sabut convertir la lletra "M" 
de Magí en un ruquet que duu una carrega, 
hi dibuixa a l'extrem superior el cap d'un 
simpatic ruquet, a 1' altre la cua i a 1' angle 
interior el converteix en uns argadells. Ho 
presenta de tal manera que es ve u la mitja 
lletra final que enllac;:a amb 1' altra mitja 
lletra inicial, així, si enganxem els cartells 
un al costat de 1' altre, queda formada una 
corroa de carregues. Encapc;:ala el cartell 
el títol "Sant Magí" amb lletres d'un 
disseny molt harmoniós, on la lletra "t" 
és una creu; la lletra "M", és la carrega 
descrita i 1' accent de la "í" és una fulla de 
boix. Genial! Sota el títol hi ha les dates 
de la celebració i a la part inferior els 
credits dels organismes oficials als quals 
hem demanat col-laboració per a la festa: 
Generalitat de Catalunya, Diputació de 
Lleida, Consell Comarcal de la Segarra, 
Paeria de Cervera, Institut d'Estudis 
Ilerdencs i Centre Comarcal de Cultura. 
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Josep Mas Segura 
Associació Amics de Sant Magí 

Se n'han editat 250 cartells. Un any més 
l'objectiu del cartell ha estat aconseguit. 
El cartell identifica plenament la festa i 
es fa mirar. 

El Programa d'actes.- Dissenyat, 
també, per Jordi Sarries, amb el mateix 
format i tipus de tinta del cartell de la 
Festa. L' encapc;:ala una composició del 
cartell, s'hi detallen les activitats del 15 
al19 d'agost. Se n'han editat 250 cartells. 

Amb la reproducció de la portada del 
llibre "Vocabulari del pages", s'ha editat 
un cartell que n' anuncia la presentació, se 
n 'han impres 100 amb tinta de color negre 
sobre fons blanc. 

Promocions Artístiques Orobitg anun
cia l'horari dels balls i dels grups musicals 
que hi intervenen, també se n'han fet 100 
fotocopies en paper de color verd. 

Aprofitant 1' encapc;:alament del pro
gramad' actes, teníem preparada una base 
per fer fotocopies d' un cartell per convo
car la XIV Marxa a la Brufaganya, i un 
altra base per fer un cartell anunciant les 
exposicions, pero no es van editar en con
siderar que aquestes activitats estaven 



anunciarles al programa d'actes. 

Altres activitats promocionals 

- Un díptic del Departament de 
Benestar i Família anunciava les bases del 
tercer concurs de fotografia de la festa de 
Sant Magí a Cervera. Amb paper de fons 
del propi Departament s'han fet 100 
fotocopies, a la portada hi ha impresa la 
imatge del cartell, al mig les bases i al dors 
els credits deis organismes oficials que 
col·laboren ambla festa. 

- El Centre Excursionista la Segarra 
dóna referencia de la Marxa a la 
Brufaganya, en el seu programa semes
tral d'activitats. 

- S'ha editat el "Quaderns Barri de 
Sant Magí Núm. 15 ". Consta de 218 
pagines. Es mantenen els mateixos criteris 
editorials iniciats 1' any 1996: portada amb 
la imatge del cartell; separació entre els 
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articles i els anuncis; un índex 
d'anunciants i un altre deis articles. El 
format, el cos deis textos i la presentació 
del quadem, segueixen les característiques 
d'un llibre, amb el títol impn!s al 11om. 
L'edició l'he coordinada amb el Max 
Turull Rubinat, amb revisió lingüística de 
Teresa Puig. 

- El quadern consta de 33 articles, 
complementats amb 56 fotografies, un 
planol, 9 reproduccions de pagines de 
llibres de Josep Salat Fornells que, junt 
amb els 75 anunciants coHaboradors, han 
fet possible 1' edició deis 1.300 exemplars. 

- Un any més he m enviat una carta de 
convocatoria, junt amb el programa 
d'actes i el planol de distribució de les 
taules pel sopar a la pla~a, als cerverins 
no residents deis qui en tenim 1' adre~a, 
així com també a velns, exvelns i 
simpatitzants del barri. La carta, 



encap9alada pel títol del cartell i escrita 
per Miquel Pont és la presentació del 
Quadem. 

- Hem enviat una circular informativa 
als ve!ns del barri per explicar el fet que 
un "maginet" ens obsequiava amb 
l'Orquestra Volcán pel ball del Sopar de 
Sant Magí. 

- El Joan Puig ens ha actualitzat la 
pagina de Sant Magí a Internet: 
www.santmagi.org. 

Ha sortit notícia de la Festa als diaris: 
Segre, La Mañana, La veu de la Segarra, 
Segarra Actualitat i a la revista Lo 
Xerraire. 

Radio.- Una entrevista a RAC1 al pro
grama Primera Pedra i una altra a Radio 
Tarrega. 

Dia 15. "Arriba a Sant Magí com 
puguis" 

Amb el mateix lema, il-lusió i esperit 
que la caracteritza, s'ha convocat la "XIV 
Marxa a la Brufaganya", s'ha comptat 
ambla col·laboració del Centre Excursio
nista de la Segarra, de la Penya Ciclista, 
del Grup de ciclistes tot terreny BTT i d'un 
equip de motoristes que han donat suport 
als ciclistes tot terreny. 

Una dotació del Pare de Bombers de 
Cervera ens ha acompanyat a marcar el 
camí. Hi he anat amb el Domingo Benet. 

El preu d' inscripció ha estat de 6 €. 
El tiquet, amb les bases de participació i 
numerat, donava dret a esmorzar, a la 
samarreta de record, a poder tomar amb 
l'autocar qui ho necessités, i a participar 
al sorteig dels 109 regals, cedits pels 
comer9os de Cervera. Aquests regals es 
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van ex posar a 1' aparador de la Pastisseria 
Agustí. Dels 56 regals de l'any 2003, vam 
passar als 81 de 1' any passat i als 109 
d'enguany ... És una opció que, de 
moment, agrada als comerciants i encara 
més als afortunats participants. Queda 
reflectida aquesta col·laboració a les 
pagines d'anunciants col·laboradors del 
Quadem. 

El record és una samarreta de cotó de 
color blanc, al davant hi ha serigrafiada 
amb els dos tons de color la imatge del 
cartell i al darrera, a la part superior de 
1' esquena, també amb els dos colors, el 
títol del cartells. Se n'han fet 300 de 
diferents talles. 

A 2/4 d' 1 de la matinada del dia 15 
d' agost, han sortit des de la Placeta de Sant 
Magí els 36 caminants, 17 menys que 
1' any passat. 

A les 5 del matí, des de la pla9a del 
Portalet, han sortit dos autocars de 
1' empresa Cots Alsina, SL, que han portat 
els 36 caminants, que a les 6 del matí, a 
l'al9ada de Santa Coloma, s'han afegit a 
la caminada, 21 menys que l'any passat. 
A 1' autocar hi duem també tot el necessari 
per a tenir els esmorzars a punt a la 
Brufaganya pels esfor9ats participants a 
la marxa. El pa acabat de fer del Fom 
Xandri, fuets, formatge, tomaquets i els 
estoigs de pemilja tallat, que un any més 
hem trobat pagats! Moltíssimes gracies! 

A Santa Coloma s'ha repartit fruita, 
galetes i cafe, així com també unes tires 
de paper reflectant per tal de col·locar-se 
en lloc ben visible, per tal de caminar, el 
més protegits possible, els 4 quilometres 
de carretera, des de la corba de Ferriols 
fins al bosc d' !barra. El supermercat Esclat 



ens ha donat la fruita, el cafe, les aigües i 
les pastes. 

Ha estat la tercera marxa nocturna 
il·luminada. El Miquel Codina amb el seu 
cotxe s'avanr;:a i als llocs on hi pot haver 
algun dubte hi deixa una lot 
d'intermitencia, de les que es fan servir 
per senyalitzar les obres. El vehicle del 
Pare de Bombers les va recollint, per tor
nar-les a donar al Miquel als diferents 
punts d'agrupament, per tal que s'avanci 
a senyalitzar un nou tram. 

Per caminar els mencionats 4 Km de 
carretera amb més seguretat, es col·loca 
al davant dels caminants el vehicle del 
Pare de Bombers amb els llums 
d'emergencia encesos i, al final, el cotxe 
del Miquel Codina amb els llums 
d'intermitencia encesos. 

Com els altres anys, hem informat al 
Cos de Mossos d'Esquadra de l'activitati 
el trajecte que seguim. 

A 2/4 de 7, des de la Placeta de Sant 
Magí han sortit els 21 ciclistes de carrete
ra, 9 menys que 1' any passat. El vehicle 
de la propia Penya Ciclista, condui:t per 
1' Antoni Vendrell, els ha donat su port. La 
majoria han tornat en bicicleta. 

A la mateixa hora i del mateix lloc, 
han sortit els 30 ciclistes de "Mountain 
Bike", 6 menys que 1' any passat. La 
majoria han tornat en autocar. 

A ambdós grups els ha donat suport 
un furgó de Josep Castella Vila, condui:t 
pel Josep M. Eroles, juntament amb un 
equip de motoristes format per Julia 
Márquez Sáez, Alex Márquez Alenta, 
Marc Márquez Alenta i Francisco Mata 
Piedrabuena. 
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Al vehicle de suport, a part de 1' aigua 
i d'algun aliment, hi duem també una 
farmaciola, obsequi d' Asepeyo, i un 
reguitzell d' eines específiques, facilitades 
per Esports Truga, per atendre les 
possibles avaries de les bicicletes. 

També a 2/4 de 7 i des de la Placeta, 
amb cotxes particulars, han sortit els 
recollidors del boix, de 1' espígol o 
barballó i de l' aigua. Per fer els feixos de 
boix i espígol comptem amb els 
corresponents permisos del Departament 
de Medí Ambient i dels ajuntaments de 
Pontils i Bellprat. 

A quarts de nou del matí arriben els 
primers caminants, que troben a punt 
1' esmorzar, aigua de les Fonts de la 
Brufaganya (aquest any molt minses, ja 
que es nota molt la sequera) o d'altres 
begudes al furgó de CarbOniques Prat. 

La primera reconfortant visió que 
tenen els caminants a l' arribada són els 
autocars encarats per a la tornada. 

Un equip prepara l'esmorzar: mentre 
uns tallen el pa, els altres el suquen amb 
tomaquet i oli, uns al tres hi posen la vian
da, ho emboliquen amb el tovalló i cap a 
la taula de distribució. 

Aquest any es van nomenar "Pubilles 
del' entrepii'' a la Nati Gutiérrez i la Rosa 
Farré, entusiastes col·laboradores. La 
Victoria els va llegir la següent poesía: 

"Pubilles de l'entrepa" 
Cada any els de Sant Magí, 
la mateixa pregunta ens fem: 
ésfacilfer un bon entrepa? 
!la resposta la trobem 
en el que ens acabem de menjar: 
tou, ben sucat i deg udament "rellenat". 
Per arribar fins aquí, pero, 



abans el pa s 'ha de tallar, sucar, o liar 
i l 'embotit posar. .. Ah! l aixo, 
sol no es fa! 
Gracies a la col·laboració voluntaria 
ifidel de molts ajudants, 
rient, rient, se 'n suquen més de 300. 
Avui nosaltres voldríem i sense 
que serveixi de precedent, 
fer un homenatge a dues d'elles: 
la Nati i la Rosa, 
que fa anys que estan desitjant 
ser pubilles de Sant Magí, 
i mai no els en jan. 
Gracies Nati, gracies Rosa, 
pe[ vostre saber estar, gracia, 
enginy i ganes d'ajudar. 
1 com que d'aquest any 
ja no podíem passar, 
us proclamem pubilles: 
"Pubilles de l'entrepa". 

;,.) . 
Rosa Farré i Na ti Gutiérrez, pubilles de 1 'entrepa. 

(Fotografia: Victoria Fusté) 
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Tot seguit es sortegen els 109 obsequis 
cedits pels comerciants de Cervera. 
Gairebé la meitat dels inscrits han tingut 
premi. L' agilitat del sorteig ve donada per 
l'anotació del nom del participant a la 
matriu de la butlleta d'inscripció, fet que 
permet cantar el número i el nom. Per tal 
de fer una mica de xerinola, el "Serafin" 
aquest any ha tingut un prerni especial per 
ell, el nino "Kent", el nuvi de la nina 

"Barbie". 

A les 11 han sortit els autocars de tor
nada cap a Cervera, amb gent cansada, 
pero contenta de participar. Les bicicletes 
les han recollit el furgó de les begudes i el 
furgó de Transports Pedrós Vila. 

En total s'han inscrit 217 participants 
a la XN Marxa a la Brufaganya, 36 menys 
que 1' any passat. La participació varia en 
funció de si el festiu dia 15 d'agost és més 
o menys proper al diumenge i s' esdevé el 
que es coneix com un pont festiu. 

L' Ajuntament ens ha deixat la pancarta 
de benvinguda i 1' equip de megafonía, que 
ha animat 1' estada de tots els participants. 

Hem col ·locat una pancarta del 
Supermercat Esclat. 

El camió per portar els feixos de boix, 
les garrafes d' aigua, bicicletes, etc., ha 
estat el de Transports Pedrós Vila. El Felip 
Isante, després d'una colla d'anys de fer 
aquest servei, aquest any no ho ha fet ja 
que s'ha venut el camió. 

A la una hem anata missa al Santuari. 
El nou rector del Santuari Mn. Alfons Vila 
i Ricart, ha pres el relleu a Mn. Jordi Diaz 
Moix, que per estudis ha canviat de 
diocesi. Ens explica que fa uns anys va 
enviduar i que després deis corresponents 



estudis al Seminari, ha estat ordenat 
sacerdot; actualment exerceix el se u e arree 
a Sarral i ha de despla9ar-se a moltes 
parroquies. Convalescent d'un accident, 
té dificultats per conduir, per la qual cosa 
l'han d'acompanyar. 

La tradicional ofrena del dmtir, aquest 
any, l'ha tomat afer el portant de més edat, 
el "Maginet" Jaume Font Martí. La 
certificació de recollida deis 600 litres 
d' Aigua de les Fonts de la Brufaganya, 
ens 1' ha fet arribar primer per fax i després 
per correu. 

A la missa ens quedem els quatre que 
hi tenim compromís, segurament que és 
per l'hora: qui ha caminat tota la nit té 
ganes de tomar cap a casa, també hi ha la 
coincidencia que és la Festa de la 
Parroquia de Cervera i als campaners els 
cal fer el toe de festa. 

Ens cal destacar i agrair un any més la 
solidaritat, la col·laboració i la bona 
predisposició de tothom. 

Dia 18 -Vigflia-

Comen9a el dia a les vuit del matí, 
posant la vela a la placeta. 

Ens neguiteja el perill de temporal que 
hi ha anunciat i que a la matinada s 'ha fet 
sentir. El Toni Nadal, !'borne del temps 
de TV3, ens fa un avan9ament de la 
previsió i ens diu que hi ha moltes 
probabilitats que plogui abans del sopar. 
Ens qüestionem d' enlloc de fer el 
parament del sopar a la pla9a Major, de 
fer-Io al pavelló polivalent, el muntatge 
que cal fer per a 1' actuació de 1' Orquestra 
Volcán dura hores i, una vegada comen9at, 
no hi ha temps de fer canvis, pero el marc 
que ofereix la pla9a ens decanta a fer-hi 
els preparatius. 
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Una vegada col·locada la vela i les 
enramades de boix que engalanen la por
ta de la capella, obra de 1' Antoni Minguell, 
el jovent prepara la botiga de records i 
després es guarneixen amb serrells de 
colors els carrers Buidasacs, Estudivell, 
Mn. Arques, Sant Magí i Convent de Sant 
Domenec. Amb el Mingo guarnim el ca
rro amb boix i flors. 

Les dones del barrí completen la neteja 
de la Capella queja van iniciar el primer 
dia del Tríduum. També posen a punt els 
ramets d'espígol que a estones han anat 
preparan t. 

El parament de l'Orquestra Volcán 
ocupa un camió i un remole. El carrer 
Major és estret. Des de la nit passada que 
esta el transit tallat. Passar camió i remole 
pot ser complicat, per aixo hi ha anat el 
Domenec Benet amb el seu tractor, per tal 
de maniobrar amb més comoditat el 
remole. Al migdia, quan feiem el toe de 
Festa, arribava el comboi a la pla9a. Ens 
consten queixes per haver tancat tant 
temps el carrer Major. Ho sentim molt, 
pero no hi havia altra manera. 

Després de dinar, el Domenec Benet, 
amb el tractor i la carreta, ha dut tot el 
material (argadells, albardes, cingles, 
cordes, faldons, bridons, campanetes, 
esquelles i picarols) a casa del Josep 
Cisteró, per tal de guarnir la majoria 
d' animals a la propia quadra, fet que ens 
dóna més tranquiHitat i control. Amb un 
bon bat de sol, un altre grup prepara i 
numera les taules pel sopar a la Pla9a 
Major. Per evitar els corrents d'aire, s'ha 
posat un tendal on acaben els porxos de 
davant de l'església Parroquial i unes 
borrasses al portal que dóna accés a la 
costa de Buidasacs. 



Presentació del !libre Vocabulari del Pages de Miquel Pont. (Fotografia: Gómez Grau) 

Carrega de do! per Francesc Castells. (Fotografia: Gómez Grau) 
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Presentació delllibre 

A les 6 de la tarda es va presentar a 
1' Auditori Municipal, pie de gom a gom, 
elllibre: "Vocabulari del Pages", el ter
cer llibre del Miquel Pont, editat per 
!'Editorial Proa. Elllibre ha estat presentat 
pe! Secretari General d' Agricultura el Sr. 
Josep Pau, acompanyat pe! Paer en cap 
Sr. Salvador Bordes, pel Sr. Isidor Consul, 
Director de Proa i pe! filoleg Sr. Albert 
Turull. 

Entrada de l 'Aigua 

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

Encap9ala un any més la comitiva, 
l'escenificació del Santa carrec de Jordi 
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Casado Samitier; 1' acompanyen les 
pubilles del' any 2004, la lo landa Asencio 
Caballero i la Laia Raich Montiu. Després, 
la Banda de música Xaranga Bonaire i, a 
continuació, les autoritats amb el Jaume 
Binefa com a representant de 
1' Associació, per recordar que aquest 
espai, que avui amb molt d' encert ocupen 
les autoritats i que d'alguna manera evi
dencia la transcendencia cerverina de la 
Festa, antigament 1' ocupaven els 
"capitans" del barri. Al seu darrera 
segueixen les carregues menades pels 
següents portants: Ramon Cisteró Jaume 
(menant la carrega de do! pel portant 
Francesc Castells Portella t08/06/2005), 
Xavier Martí Pifarré, Antoni Cisteró 
Jaume, Jordi Pomés Tella, Joan Asensio 
Ruiz, Antoni Boquet Tomas, Fabia Pont 
Pedros, Salvador Torres Font, Bernat 



Regals perles pubilles, aparador Estudi Fotografic 
Gómez Grau. 

Simón Benet, Domenec Benet Roig i 
Maria Cleofé Ballesteros Vivas, menant 
la carrega del seu espos l'Isidre Vives 
Bonjoch. Tanca la comitiva el carro que 
meno pie de quitxalla, tots amb el vestit 
tradicional ca tala: 1' Elena Jordán 
Val verde, la Celia Segura Torres, la Berta 
Agustí Ramos, la Sabina Vall Farré, 
l' Andrea Ramos Fuentes i l' Ariadna Vi
cente Bosch. Durant el recorregut n'han 
anat pujant altres per tal de fer-los una 
fotografia. De la maquina se n' ocupa el 
Domingo Benet Boldú. A l' alc;:ada de la 
plac;:a Santa Anna, per les dificultats que 
portava el ruc que menava el Domenec 
Benet, va haver de retirar-lo i tomar-lo cap 
a l' estable. Els animals es mouen per 
l'instint i per evitar que ningú prengués 
mal es va optar per sortir de la comitiva. 
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Aquest any els portants hem estrenat 
una camisa blanca, amb una serigrafia de 
!'anagrama de la de la Festa i el títol de 
"Portant" a la butxaca. Els repartidors han 
estrenat uns fulards que els identifiquen, 
són de color ataronjat, porten serigrafiat 
l' anagrama de la Festa i el títol de "Re
partidor". 

Un any més, els animals ha calgut 
llogar-los al Josep Cisteró Albareda. És 
una sort tenir tant avinent una persona que 
hi entengui, que tingui espai i que a més 
hi disfruti. 

En arribar a la Placeta del 'Estació, els 
portants hem estat obsequiats per part de 
l 'Associació amb una mida del Sant per 
posar al bridó, la samarreta que es va do
nar de record de la XIV Marxa a la 
Brufaganya, una botella del cava, una 
capsa de galetes i un número pel sorteig 
d'un pernil. Ja dies abans havien estat 
obsequiats amb dos tiquets per l' es m orzar 
de la Brufaganya i pel sopar de Sant Magí. 

El moment més autentic de la Festa és 
a l' Entrada de 1' Aigua. Des de la comiti
va es palpa 1' e m oció i satisfacció del 
públic assistent, que són, a la vegada, el 
millor premi peral' organització. És molt 
agra'it veure com Cervera s'il·lusiona per 
la Festa. Que per molt anys ho sapiguem 
mantenir! 

Sopar de Sant Magí 

A les 10 de la nit s'ha convocat, tal 
com ho anunciava el cartell: "El classic 
sopar a la pla~a Major", el sopar de 
germanor, amb el pregó de la festa, el 
recuperat hall de la coca, l' elecció de les 
pubilles (antigament anomenades "reines 
de la Festa") i el nomenament del Maginet 
de l'any. 



Pero després d'un any de sequera, el 
temps ens tenia reservat l'anunciat tem
poral d' estiu. A 2/4 de deu, temps just de 
desguarnir els animals, va fer un tempo
ral que va durar rnitja hora. Van caure 20 
litres/m2

., fent malbé tot el parament de 
les taules i deixant impracticable, pel risc 
de desdmega electrica, tot l' escenari i 
equip de música. Pero els cerverins, lluny 
de desanimar -se van fer pinya més que mai 
i just acabar de ploure, entre tots, es va 
tornar a parar tot! Uns treien les tovalles, 
altres amb papers i draps, que van sortir 
de les cases velnes, eixugaven cadires i 
taules, uns altres tornaven a parar ... Una 
lli~ó de predisposició per a la Festa. Ni 
un retret. Tot coHaboració. A 2/4 d'onze 
tothom sopava, pero ens vam quedar amb 
les ganes de poder gaudir de l'Orquestra 
Volcán. 

De la venda anticipada deis tiquets 
numerats a les taquilles del Gran Teatre 
de la Passió i fins a última hora a la pla~a, 

amb el risc que aixo comporta, se' n han 
encarregat la Victoria Fusté i el Ramon 
Rauret. El preu del tiquet era de 13 €. Vam 
encomanar 560 sopars i se'n van servir 
515. 

Per causa del temporal no es va poder 
fer el "Toe de Festa" que els altres anys 
donava la benvinguda als assistents al 
sopar. Prou que va pujar al campanar el 
Xavier Joan, pero les circumsUmcies el 
van fer decidir a tornar cap a la pla~a per 
tornar a muntar tot el parament del sopar. 

Les 560 capses amb el sopar preparat 
per la Pastisseria Agustí i ben 
aixoplugades sota els porxos del forn de 
ca 1' Alsina es distribueixen amb la 
mateixa celeritat dels altres anys. Cada 
capsa conté: una amanida verda, un 
entrepa de pernil salat, una coca 
d'escalivada, tonyina i ceba, un triangle 
de pernil dol9 i formatge i una malla de 
full amb porros i pernil dol~. Per postres 
s'ha servit una mousse de crema catala-
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na. S'ha servit també cafe, previament 
preparat per la Núria i la Teresa Benet, 
llet i begudes de licor (conyac o anís) a 
tothom que n'ha volgut. 

A la capsa també hi ha els coberts de 
plastic, un vas gran reciclable, un vas petit 
i un sobre amb oli i vinagre. 

S'han venut 35 botelles del cava 
etiquetarles i numerarles per a 1' ocasió. 
Com 1' any passat les teníem en refresc a 
cal Porredon, a les neveres que ens va 
deixar Carbonen Vins i Licors. 

Com que 1' entarimat de 1' escenari és 
metal·lic, i en haver plogut, hi ha molt risc 
de descarrega electrica. Es busca un equip 
de megafonia que es pugui connectar en 
un altre indret i que disposi de micrOfon 
sense fil. El Xavier Juan proposa d' anar a 
buscar tractor i carreta. Al cap de poca 
estona rep els aplaudiments de tota la 
pla~a quan hi entra. Eixuguem la carreta 
mentre cobreix les alces abaixades amb 
la bandera catalana i, com a temps no tant 
llunyans, tenim l'escenari a dalt d'un 
remole agrícola. 

El mateix Xavier Juan s'ha encarregat 
de donar la benvinguda a la Festa i ho fa 
amb el següent text: 

"Bona nit a tothom. Sigueu tots 
benvinguts, un any més, a lafesta de Sant 
Magí; i moltíssimes, moltíssimes, 
moltíssimes... GRACIES per la 
comprensió i l'ajuda que ens heu donat 
tots plegats per tornar a muntar el sopar 
de nou. 

La veritat és que hem tingut sort tots 
plegats de poder gaudir d'aquest sopar, 
aqu(, a la pla~a Major de Cervera després 
del temporal que hem tingut. Fa poques 

hores, ningú tenia cZar el que s'havia de 
fer ni on s'havia de fer. És difícil prepa
rar el sopar i sentir com trona i s 'ennuvola 
i no saber com s 'acabara, i quan esta tot 
llest veure que aleshores comen~a a 
ploure i ploure. Així és l'estiu, defet. És 
cert que és un any de molta se quera i que 
falta aigua, pero també és cert, i avui més 
que mai, "que no plou mai a gust de 
tothom". 

M'agradaria, ara des d'aquí, donar 
les gracies al comer~ i la indústria per 
col·laborar amb lafesta, ficant l'anunci 
al llibret o bé fent regals, que després es 
sortejaran a la Brufaganya, entre les per
sones que s 'han inscrit per anar-hi 
( caminants, ciclistes ... ): aquest any 217. 

Cal també agrair lafeinafeta pel Pare 
de Bombers de Cervera, a qui cada any 
els costa més que els deixinfer sortides 
de preventius, pero que anualment 
aconsegueixen venir per acompanyar i 
recalzar durant la nit els caminants que 
surten des de Cervera, per arribar 
l'endema al matí a Sant Magí de la 
Brufaganya. 

Agrair d'una manera especial, i en
cara més aquest any, com la Paeria 
col·labora, recalza i anima que la festa 
any rere any millori i segueixi endavant. 
Una prova d'aixo per exemple és la 
presencia aquest any del Paer en cap, 
senyor Salvador Bordes, a l 'anada a bus
car l'aigua a la Brufaganya. 

Per últim i no pas el menys importan!, 
agrair-vos a tots vosaltres i a tata la gent 
aquí no present la col·laboració i el 
sentiment cerverí cap a la festa, el qua/ 
aquest any ha arribat fins al punt que un 
cerverí ens doni el gust de poder portar 
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l'orquestra Volcán en aquest Xll/e sopar 
de Sant Magí, tot i que malgrat la pluja 
no puguin actuar. 

Esperem que la voluntat i la 
col·laboració continui' creixent per tal de 
poder tirar endavant la festa i gaudir-ho 
un any més amb tots vosaltres. 

Donem pas ara al pregoner, les 
pubilles, la coca ... 

Us deixo, dones, amb el qui 
s 'encarregara de presentar aquesta 
vetllada. Una persona que segur, segur, 
a tots vosaltres us sona, el senyor Jaume 
Freixes i Graells ". 

Aquest any s'encarregara de presen
tar la vetllada, Jaume Freixes i Graells, 
fill de la Curullada i nét d'una família 
cerverina molt vinculada a la Festa. És 
periodista, molts dies veiem i escoltem les 
seves croniques a TV3. Amb la facilitat 
de paraula que té, agraeix poder fer la 
presentació. Recorda que una carreta, fins 
no fa gaire, era 1' escenari de mol tes festes 
populars i que no hi ha res més segarrenc 
que una carreta. Ens anuncia que el pregó 
el fara la M. Teresa Salat, de la que en va 
ser alumne a l'Institut, i tots dos ens fan 
participar de divertides vivencies 
estudiantils. 

Seguidament la M. Thresa, amb el 
sentiment que hiposa i a més sap trametre, 
ens dóna una magistral classe d'historia. 
Havíem preparat un conjunt de 
diapositives per il·lustrar les explicacions, 
pero els endolls per connectar els projector 
estaven xops i no ens vam atrevir a 
endollar-hi res. Malgrat aixo, tothom que
da embadalit davant d'una dissertació 
planera i a la vegada il·lustrativa per les 

162 

Jaume Freixes. (Fotografia: Gómez Grau) 

dades aportades. Ha estat un pregó 
d'homenatge, en l'any del IV Centenari 
de la publicació del Quixot, als "Quixots 
i Sanchos de lafesta de Sant Magí". 

El Jaume alaba el pregó, que qualifica 
de lli¡;:ó historica amb rigor i a la vegada 
entenedora. Demana que pugem a la ca
rreta la junta de 1' Associació: Magí To
rres, Miquel Pont, Jaume Binefa, Domin
go Benet i Josep Mas, per tal que l' esposa 
del Jaume Binefa, Purificación Garcia, ens 
faci entrega del vitrall amb la imatge de 
Sant Magí, obra de Núria Claret. Es tracta 
d'un vitrall que pot il·luminar-se, jaque a 
la part del darrera del marc que el subjecta 
hi ha quatre tubs fluorescents. En el 
moment de connectar-lo, a la pla¡;:a va 
ressonar un OH! d'admiració (Com que 
el cable que teníem preparat era moll, 
mentre es sopava el vam canviar). Tot 



Reconeixement a Josep Mas. (Fotografia: Gómez Grau) 

seguit 1' Anna Mas llegeix la següent nota 
d' agra1ment: 

"Estimat Jaume, 

Són ja moLts eLs anys que fa que 
col·Labores desinteressadament amb La 
Festa. Tot va comenfar fa bastants anys 
quan la festa estava passant per uns 
moments durs i incerts per a la seva 
continurtat. Feien falta persones que 
volguessin assumir el relleu que ens 
traspassaven els antics capitans i tu vas 
ser una d'elles. En aquells moments, el 
barrí de Sant Magí volia celebrar el 200 
aniversari de la construcció de La capella, 
pero necessitava la col·laboració de moltes 
persones. 

Sempre recordarem que tu, 
rapidament, et vas brindar a participar i 
a col·Laborar en tot el que Jos necessari 
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perque aquell acte tirés endavant, 
mobilitzant i fent partícips del mateix un 
conjunt de companys, cerverins de Jora 
vila, que es prestaren a participar-hi amb 
la mateixa il·lusió que els vas transmetre. 

Des d' aquell dia, la teva col·laboració 
amb LaFesta ha estatconstant. Hasaportat 
molt al Barrí. Has mobilitzat els residents 
de Jora de Cervera per aconseguir la seva 
participació. Has sabut maure els fils 
necessaris que ens han permes gaudir de 
La companyia de periodistes de carisma i 
exceZ.Zentment premiats, que s 'han brindat 
a presentar els actes lligats a aquest sopar. 
Ens has ajudat a donar un no u enfocament 
a Lafesta amb l 'elecció de les dues Pubilles, 
la de Cervera i ladefora vila, queany rera 
any has anat cercant. Has participat en la 
recerca d'establiments coZ.Zaboradors de 
regals, anunciants per alllibret, en afers 



Maria Riu, M. Teresa Salat, Carme Sanz i Jaume Entrega de premis del concurs de fotografía. (Fotografía: 

burocratics, í generosament, any rera any 
has Jet la teva aportacíó económica a la 
Jesta. Les pubílles sempre han pogut gaudír 
d'un esplendíd regal que tu, sense cap mena 
d' oblígació, els has volgut oJerír. I esperem 
que no et sapiga greu el que ara direm, 
pero durant molts anys, has coZ.Zaborat, 
anonimament, pagant els músícs que tan 
bones estones ens han Jet passaren aquesta 
Pla~a Major. Fins i tot ens has arribat a 
regalar una orquestra de tal magnitud com 
la que ens acompanya aquesta nit, que el 
barrí mai hauria pogut permetre 's el luxe 
de contractar í que tu, generosament, ens 
has volgut proporcionar. Sabem que mai 
has volgut cap aJan y de protagonisme, pero 
és tal l'agrai'ment que sentím que hem 
volgut Jer-ne partícip a tothom i no hem 
volgut manten ir aquest Jet en l 'anonimat. 

Tot el que has Jet peZ Barrí, ho has Jet 
de cm; sense que níngú t'ho demanés, i 
mai has escatimat esJor~os ni recursos. 
Senzillament, any rera any t'has ocupat 
d'una part de la Festa, una part molt 
important que has sabut Jer-te teva, que 
has deJensat a la perfecció i en la que hi 
has aportat la teva il·lusió perque tot 
funcionés al cent per cent. 

I com molt bé sabem, no només has 
coZ.Zaborat en la Festa de Sant Magí, sinó 
que també has participa! i continues 
participan! en altres associacions 
cerverines. Ningú pot negar que portes 
Cervera alcor, dones sempre has vetllat 
per les constants activitats que s'han 
realitzat a la nostra ciutat. 

Aprofitem també perdonar les griicies 
a la teva dona, la Puri, per la paciencia i 
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Maria Riu, M. Teresa Salat, Carme Sanz i Jau me 
Binefa. (Fotografia: Gómez Grau) 

comprensió que ens ha demostrat. 
Organitzar una Festa com Sant Magí, 
requereix molt temps, molts des
plar;aments, i ella ha sabut entendre-ho i 
t 'ha donat el suport necessari en la 
preparació i celebració de la mateixa. 

Des de Cervera este m tranquils, perque 
sabe m que tu vetlles perla gent cerverina, 
resident tant dins comfora vila. 

Jaume, no perdis la il·lusió i el 
dinamisme que et caracteritza, i esperem 
seguir comptant amb tu durant molts anys. 

Unaforta abrar;ada, 

Associació Amics de Sant Magí" 

El Jaume Binefa agraeix aquestes 
paraules així com també a tothom 
l' assistencia a la Festa. 

Permeteu-me una lectura diferent deis 
fets: "Imaginem per un moment que Sant 
Magí, sant humil per definició, no volia 
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que fos entregada una reproducció de la 
seva imatge ambla pompa del majestuós 
escenari preparat per l'Orquestra Volcán, 
Ell ha perviscut fins anosaltres en un entom 
rural. Quin escenari, actualment, pot ser 
millor, que la senzillesa d 'un remole agrí
cola? Una explicació innocent? Si! Pero 
queda perfecta per la magica nit que vam 
tenir la sort de viure". 

Tot seguit el Jaume Freixes ens pre
para pe! nomenament del "Maginet" de 
l'any, el Sr. Joan Marsans Segués, un gran 
amant i col·laborador de la Festa, pages 
jubilat, artista del paper matxé i bon 
col·leccionista de les eines agrícoles. Li 
fa entrega del record la Pepa Femández 
Vallés. El Mi que! Pont Ji dóna un exemplar 
del seu !libre presentat a la tarda: 
"Vocabulari del Pages". El Sr. Marsans ens 
explica d'on Ji ve la devoció a Sant Magí 
(Vegis l'article de la pagina 65) i ens 
encoratja a seguir la Festa. El Miquel Ji 
recorda i agraeix l'ajuda que Ji ha donat 
pelllibre. 1 la Pepa felicita al "Maginet" i 
recorda que ella també ha estat alumna de 
la M. Teresa Salat, a qui felicita pel pregó. 

El record és la figura de ceramica d'un 
relleu d'una canega davant d'un perfil de 
Cervera, disseny de 1' artista segarrenc 
Francesc Sociats Roig (tOl/05/2005). 

Ara el Jau me anuncia una de les 
sorpreses de la ni t. Fa uns anys que aquesta 
vetllada s' aprofita per homenatjar algú, i 
aquest any, ves per on, em va tocar a mi. 1 
ja em teniu dalt la caneta, rebent per part 
del Paer en Cap, Sr. Salvador Bordes, una 
reproducció de la fa¡¡:ana de la Paeria i 
campanar dins d' un bloc de metacrilat, del 
que en són especialistes !'empresa 
cerverina Seyart, i de 1' Associació una 
placa de plata que m'ha entregat l'amic 



Serafín, el rei deis cóssos. (Fotografia: Victoria Fusté) 

Miquel Pont. Agraeixo les paraules dels 
Sr. Bordes i del Sr. Pont i els records de la 
Paeria i de l' Associació, tot recordant que 
haver nascut al barrí marca, que la Festa 
és de Cervera i que la prava de l'estima 
que hi ha per aquesta festa és veure la 
pla9a plena de gom a gom. Tant les 
paraules com els obsequis ocuparan el 
millar prestatge de casa i del meu cor. 

Tot seguit demana la presencia a 
l'escenari de les pubilles de l'any passat, 
la Iolanda Asencio Caballero i la Laia 
Raich Montiu, així com també del Sr. 
Josep Pau, Secretari General del 
Departament d' Agricultura Ramaderia i 
Pesca, del Sr. Salvador Bordes, Paer en 
Cap, i del Josep Raich, que porta el sobre 
amb el nom de les properes "Reines de la 
Festa", que ara anomenem "Pubilles". En 
resulten elegides la Carme Sanz Prous, en 
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representació dels cerverins no residents 
i la Maria Riu Casajuana, com a 
representant de Cervera. Les bandes 
(brodades perla Sra. Trini Tolosa Comas) 
les hi han posat les Pu billes de l' any 
passat. El Sr. Pau i el Sr. Bordes els han 
donat els rams de flors de Floristeria 
Noemí. L' Anna Mas i el Jau me Binefa els 
entreguen els obsequis donats per: Joieria
rellotgeria Gisel, unes arracades, un 
collaret i una polsera de plata; Sastrería 
Miret, uns pantalons; Cal~ats Mart.í, une.~ 
sabates; Boutique Esclat, un jersei; 
Pastisseria Agustí, una capsa de bombons; 
Centre Óptic Riera, unes llentilles; Jaume 
Binefa, un bra9alet i un bossa de ma i 
d'Estudi Fotografíe Gomez Grau, un 
album de fotografíes. Déu n'hi do! El Sr. 
Pau i el Sr. Bordes han ballat un vals al so 
d'una cassette ... 



Tot seguit es lliuren els premis del 
Concurs de Fotografía de l'any 2004. La 
Carme Bonet, organitzadora d'aquesta 
part de la Festa i de les Exposicions, ex
plica els motius d' ambdues coses, donant 
especial emfasi a la m ostra de l' obra del 
Siseo Sociats i a la creació d'un fons 
fotografíe. Els guanyadors del concurs de 
fotografía van ser: lr. premi, a la fotografía 
titulada "El portant animim", de Xavier 
Martí Pifarré; 2n. premi, a la fotografía 
titulada "El carro", de Sílvia Benet Roig, 
i 3r. premi, a la fotografía titulada "Sant 
Magí i la font", de Victoria Fusté 
Domenjó. 

Un deis motius de la convocatoria 
d'aquest Sopar de Sant Magí és la 
recuperació del "Ball de la Coca", que 
antigament es feia en aquesta pla~a Major. 
Es tracta de la subhasta de les coques, 
també conegudes com a "coques 
musicades ", que dóna dret a 1' ad judicatari 
a triar el tipus de música, ritme o can~ó i 
també qui pot bailar i qui no. Actualment 
hi afegim: que la persona o grup a qui es 
vulgui fer bailar, hi estigui d' acord. Aquest 
any, per les causes descrites, no teníem 
possibilitat de tenir música, pero les co
ques anaven pujant de preu com si res! 
Una vegada més va quedar demostrada la 
fídelitat cerverina per la Festa. 

La primera coca se l'ha quedat la taula 
de la colla del Joan Riu, per 85 €, la segona 
se l'ha quedat la taula de la colla del' Anna 
Mas per 75 € i la tercera el Magí Raich 
per 105 €. Reitero, tot una lli~ó de 
sentiment per la Festa. Enhorabona i 
Gracies! 

Tot seguit fem el sorteig deis obsequis 
que els comer~os de Cervera ens han donat 
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pels portants: Antoni Cisteró Jaume, 
premi de Brico Indus; Joan Asencio Ruiz, 
premi de Farmactiva Miró; Fabia Pont 
Pedrós, premi de Construccions Vicens; 
Bernardo Simon Benet, premi de Brico 
Indus; Jordi Casado Samitier, premi 
d'Estetica Laia i Jordi Pomés Tella, el 
pernil de casa Guspí. 

Tres pancartes als balcons de la Pla~a: 
la de "Benvinguts" al balcó de la Paeria, 
una de Brico lndus a la fa~ana de cal 
Porredon i una altra del supermercat Esclat 

a la fa~ana de cal Jesús. 

Amb la recan~a de no poder escoltar i 
bailar al so de l'Orquestra Volcán, es clou 
la Festa amb un sentiment d'haver passat 
una vetllada agradable i diferent. Tothom 
hi ha posat un sentiment per a la festa, 
impossible de mesurar i quantifícar, que 
recolza i reconforta no solament a qui en 
aquests moments ens toca d'organitzar la 
Festa, sinó que és tot Cervera qui es sent 
orgullosa de saber expressar els seus 
sentiments de coratge i superació. 

Com sempre, tot recollit, taules i 
cadires plegades i les escombraries en 
bosses de reciclatge. 

Divendres dia 19 -Sant Magí-

E1 día comen~a a quarts de 6 del matí, 
anant al forn a buscar les coques i 
preparant, tot seguit, la Capella i la Place
ta per a la concorreguda Missa de les 7. 
Hem posat el vitrall al mig del retaule que 
havíem col·locat dies enrera i talment 
semblen fets l'un per l'altre. 

Després de la Missa, coca, xocolata i 
barreja per a tothom que ha volgut parti
cipar d' aqu,est es m orzar abans reservat als 



portants. Un any més es serveix al' entrada 
de cal Vives, a mitja costa del carrer de 
Buidasacs, 

A 2/4 de 9 s'ha comen9at el 
Repartiment del' Aigua. La Sílvia Benet 
i el Xavier Juan organitzen els repartidors 
que acompanyen la comitiva amb el 
mateix ordre de l' Entrada de l' Aigua, pero 
sense les auloritats. Com que és mercat, 
creiem que seria complicat passar amb el 
carro per entremig de les parades i decidim 
no enganxar-lo. El matxo que hi dúiem 
d'escaler a !'entrada de l' Aigua, 
l' albardem per tal de dur la carrega que 
menara el Domenec Benet, preferim 
deixar a l' estable el ruc que va haver 
d'abandonar la comitiva de la vigília. 

El Domingo Benet segueix la comiti
va amb el cotxe ple de garrafes d'aigua, 
per tal d'abastar els repartidors. 

No enganxar el carro em va permetre 
contemplar la comitiva per tal de corregir 
pels propers anys alguna mancan ya i també 
observar l' evolució dels normalment 
pacients animals. Gairebé sempre que fan 
alguna cosa estranya o protesten, ten en raó. 
Durant el trajecte· del repartiment de 
l' Aigua, molta gent pregunta va per que no 
havíem enganxat el carro i tothom ha 
compres la circumstancia del mercat. 

És una gran satisfacció veure tants 
cerverins al peu de casa seva amb el vas 
preparat per rebre l' Aigua. 

Com els al tres anys a mig matí i davant 
de la Universitat, s 'han afegit a la comitiva 
les pubilles, per tal de fer una mica més 
engalanada la resta de repartiment que ha 
acabat a quarts de dues a la placeta de Sant 
Magí. 
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MagíTorres arreglan! la cova. Fotografía Victbria Fusté. 

Una dotació de la Po licia Municipal ha 
vetllat efica9ment per la seguretat de la 
comitiva. 

En morir l' Aniceta Armengol Escudé 
(t17 /0 1/2005), encarregada del 
repartiment d' Aigua al barrí deis 
Ametllers, aquest any no sen 'ha encarregat 
ningú de repartir-ne en aquest barrí germa. 

Deis "cóssos", un any més se n'ha 
encarregat l' Agrupament Escolta i Guia 
Coll de les Savines. En acabar, hem donat 
berenar de coca amb xocolata als 
participants. 

A les 8 del vespre s'ha celebrat la 
segona concorreguda Missa. En acabar, 
s'han cantat algunes estrofes deis goigs. 

Finalment, a les 11 de la nit a la place-



ta, s'ha celebrat el ball de fi de festa 
amenitzat pel grup Acuario. Varo tornar a 
oferir coca i meló per a tothom que en 
volgués. Menys balladors que d'altres 
anys. A !'igual que la caminada, segons el 
dia en que s'escau, varia la participació. 
Al jovent els atrau més una discoteca que 
un ball a la placeta. 

Exposicions.-

- Als baixos de la mateixa casa de la 
placeta que els altres anys, hi hem fet 
exposicions. Actualment és propietat de 
Llueigar. Amb la col·laboració pel 
muntatge del Xavier Badia i del "Serafin" 
i de la Carme Bonet coro a organitzadora, 
s'ha muntat una exposició que la podem 
dividir en quatre parts diferenciades. 

Coro que aquests baixos es tan dividits 
per una ampla portalada que separa el que 
abans era 1' estable de 1' entrada, permeten 
crear més d'un espai d' exposició, i aquest 
any ho hem fet així: 

En entrar ama dreta, hi ha un recull de 
fotografies amb el tema del cartell de la 
festa "la e arrua", amb el següent escrit de 
presentació: 

"Exposició de fotografies 

Seguint el costum deis darrers anys, 
fem una pe tita mostra de fotografies que 
cerquem a partir del disseny del progra
ma. 

Aquest any la corrua de portants, 
posant el dibuix del cartell de lafesta un 
darrera l'altre, pot arribar a ser inaca
bable ... " 

A 1' altra banda hi ha les fotografies 
que es van presentar al concurs de 1' any 
2004. 
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A la paret que separa 1' entrada de 
1' estable hi hem exposat quatre talles de 
fusta, una d'elles de la imatge de Sant 
Magí que hi ha a la Capelleta del Clot de 
Sant Magí, les altres amb motius de 
Cervera, obra de 1' artista hangares Fulop 
Jozsef. 

A la part interior, coro a homenatge al 
Siseo Sociats, hem exposat una mostra de 
la seva obra, que la Carme ha tingut 
1' encert de titular en el full de record coro: 

"Tastet de /'obra de /'artista Siseo 
Sociats 

El Siseo, que fa tan poc que ens va 
deixar sobtadament, estava des de feia 
anys vincular a la Festa de Sant Magí. 

S' encarregava des de sempre de fer el 
record del "Maginet de l'any". En 
aquesta mostra exposem els de l 'any 2006 
i 2007 que havia Jet ja en la darrera cui
ta. 

També amb motiu del Concurs de 
fotografia "La Festa de Sant Magí a 
Cervera", se li va encarregar de fer els 
trofeus. Aquí n 'exposem un del' any passat 
i un d'aquest any. 

La seva obra és un conjunt que 
enlluerna per la seva creativitat, 
harmonía i bellesa. 

Voldríem que aquesta petita mostra 
esdevingués un punt de parten~a per tal 
que més endavant poguéssim gaudir 
d'una vasta exposició antológica de la 
seva obra". 

Per a aquesta part de 1' exposició, hem 
tingut el suport, coHaboració i cessió de 
peces, de la propia família del Siseo 
Sociats, la família Razquin. Han cedit 



també peces per a aquesta exposició: El 
Josep M. Mora, un conjunt de detalls que 
es dona ven a la Festa deis paletes. La M. 
Teresa Carcasona, records de les trobades 
de puntaires. La Maria Farré, un quadre 
de la fa~ana de la Capella. La Carme 
Bonet, diferents objectes. L' Associació, 
una mostra del record pel "Maginet de 
l' any" i deis premis pel concurs de 
fotografia. Jo, un quadre de rajoles amb 
la imatge de Sant Magí. 

L' exposició ha estat molt visitada i va
lorada, tant pel contingut com pel profit 
que es treu dellloc. 

Concurs de fotografia.-

Es va convocar el 3r Concurs de 
fotografia de la festa de Sant Magí a 
Cervera. 

(Vegi's l'acta del concurs publicada a 
la pagina 137). 

Defuncions.-

Durant l' any 2005 ens han deixat tot 
un seguit de gent vinculada al barri. El 
17/01/05, Aniceta Armengol Farré als 93 
anys, exve1na del carrer de Sant Magí i 
repartidora de l' Aigua al Barri deis 
Ametllers. El 19/03/05, Paquita Miret 
Cortadelles als 74 anys. El 28/03/05, 
Adelina Llorens Bofarull als 90 anys, 
mare del Jaume Binefa. L' 1/05/05, Fran
cisco Sociats Raich als 44 anys, l' artista 
autor de molts records de Sant Magí. El 
9/06/05, Francesc Castells Portella als 69, 
portant de l' Aigua. El 8/07/05, Teresa 
Capdevila Codina als 89 anys. El 22/071 
2005, Pepita Martí i Rius. El 13/10/05, 

Isidre Balcells, Laura Carasol i Isabel Ortega. (Fotografia: J. Mas) 
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Frederic Ubach Castellví als 81 anys, va 
morir recollint bolets al bosc de la 
Brufaganya. El 12/12/05, Montserrat de 
Nuix Capdevila als 77 anys. El dia 4 de 
gener de 2006 va morir a Vigo, Josep M. 
Fusté Pelegrí, cerverí, maginet, dibuixant 
i pintor. Els guanys obtinguts al' exposició 
de la seva obra l' any 1996 a la Cerverina 
d' Art, els va donar per la festa de Sant 
Magí. (Ve gis l' article de la pagina 73) 

M entre este m preparant 1' edició 
d' aquest Quadern ha mort els dia 2817/06 
als 88 anys, la ve"ina Maria Salat Farré. 

Des d' aquí volem testimoniar el nostre 
reconeixement i agra"iment per tot el que 
han fet perla Festa de Sant Magí a !'hora 
de fer públic el condol a tots el familiars i 
acompanyar-vos en el sentiment per la 
perdua de la persona estimada. 

Varis.-

- La pintora lleidatana Neus Pena Amó 
ha pintat un quadre amb els elements que 
té l' Avel ·li Garriga al Centre Permanent 
d'Exposició a Cervera: la capella, la Verge 
Coronada, la creu de ferro i la imatge de 
Sant Magí, obra de l' escultora Carme 
Benet de les Borges Blanques. Podeu 
veure més informació a la pagina 
d'internet: http://olisneus.iespana.es. El 
quadre, titulat en busca de la llum, ha estat 
exposat cinc cops a Lleida i un cop a la 
població d' Almacelles, en diverses sales 
d'exposició. L'autora es va inspirar en la 
realització de 1' obra mitjan~ant la 
documentació oferta pel senyor Avel·lí. 
Després de mirar-la, se li va fer una imatge 
mental ben definida del que seria 1' obra, 
mantenint aquesta imatge ben clara fins 
la seva finalització. 

Repartidors de 1' any 2005. (Fotografia: Gómez Grau) 
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- S'han muntat un nous prestatges a 
1' habitació on guardem les coses de la 
festa, i s'ha reorganitzat de nou. Van tor
nar a sortir les fustes de 1' antic reta u! e i la 
Sílvia ens les va fer col·locar al cambril. 
Corcat i despintat pero amb la intenció de 
restaurar-lo, va quedar penjat el retaule a 
la paret del cambril amb el suport d'un 
prestatge de fusta, obra del "Serafín". Sa
bia que el Jaume Binefa preparava una 
sorpresa per a la festa, pero no el que era. 
En tractar-se del vitral! descrit 
anteriorment, el vam col·locar al mig del 
retaule damunt del prestatge i realment, 
com he dit abans, semblen un fet per 
1' altre. Cal dir que aquest retaule esta en 
procés de restauració. 

- Hem editat un calendari en format de 
díptic. El primer mig any l'il ·lustra el 
quadre que ens va donar el Dr. Alejandro 
Trilla, l'altre el vitrall, obra de Núría 
Claret, donatiu de Puri García i Jaume 
Binefa. Amb color verd hem ressaltat els 
díes que hi ha alguna activitat relacionada 
amb Sant Magí í amb color blau els dies 
de festa a Cervera. 

- El diumenge 29 de maig es va cele
brar la festa d' aniversari de la 
reconstrucció de la Capelleta del Clot de 
Sant Magí. En celebrar-se el Ve. Centenari 
de la publicació del Quixot, la Gessamí 
Vilarrubias Gutiérrez ha dibuixat el Quixot 
agenollat davant lrt Crtpelleta, i com que 
una de les pedres esta datada el 1604, el 
Quixot deia: "M'agenollo davant 
d'aquesta capelleta de Sant Magí. 
Almenys, una de les seves pedres, té la 
me va e da t ... " He m comptat amb la 
col·laboració de la Paeria de Cervera, de 
la Parroquia de Cervera, del Centre Ex
cursionista de la Segarra, deis Grups de 
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Bitlles i deis VeYns de la contracta. La 
celebració ha consistit en la tradicional 
caminada des de la Placeta de Sant Magí, 
en 1' esmorzar de germanor i en la tirada 
de Bitlles. Al Quaderns Barri de Sant 
Mag{,Núm.15,pag.l15-118,e!JosepM. 
Lloveras ho explica amb detall. Va que
dar un matí molt entretíngut i participatiu. 

- El Manuel Gutiérrez "Serafín", amb 
la tra~a í abnegació que el caracteritzen, 
ha fet unes cadires que poden convertir
se en reclinatoris i la fusta on es recolza 
el retaule. 

- El Tríduum dedicat a Sant Magí deis 
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 "Toía" ha consistit en escollir un 
obsequi deis tres que entren al sorteig: una 
vídeocamera, un televisor, una camera 
digital i una impressora. El número 
premiat és el que coincideix amb les tres 
últimes xifres del sorteig de l'ONCE del 
di a 21 d' agost. Els obsequis són 
d'Electrodomestics Graells Bergada i amb 
el seu patrocini hem venut les butlletes a 
2 € cadascuna. El número premiat ha estat 
el 778, venut perla incansable venedora 
Isabel Ortega López. El guanyador ha 
estat l'Isidre Balcells Arbonés, exveí del 
barrí i ha escollit la vídeocamera. 
Enhorabona! 

- A la cova, el Magí Torres ha tomat a 
fer funcionar els mecanismes que 
permeten que una imatge de Sant Magí 
doni tres cops amb el gaiato, que fan bro
llar tres raigs d' aigua, al mateix temps que 
s'il·lumina una abundosa cascada d' aigua 
i una altra imatge de Sant Magí. Sempre 
hi ha gent expectant! 



- L'últim diumenge d'abril es celebra 
a Guardiola (prop de Guissona) la festa a 
1' ermita de Sant Magí, aquest any el dia 
24 d'abril. El nou capella Mn. Bonifaci, 
basant-se en els nostres goigs, ha canviat 
Cervera per Guardiola i en acabar la missa 
s'han cantat. Com els altres anys, hi ha 
hagut coca amb xocolata i beguda per a 
tothom i un sorteig de diferents toies. 

- El 12 de juny es va celebrar al 
Santuari de la Brufaganya 1' Aplec de la 
Rosa, organitzat pels "Maginets" de 
Tarragona. 

- La Confraria de Sant Magí Martir 
de Barcelona va prendre l'acord l'any 
2003, de celebrar la festa de Sant Magí el 
diumenge més proper al 19 d' agost. 
Aquest any ho van celebrar el diumenge 
dia 21 d'agost, a la Basílica de SantMaria 
del Mar de Barcelona. 

- El 5 de setembre va fer un temporal 
cap a la banda de la Cardosa i Castellnou. 
Va ser tanta 1' aigua que va caure que va 
provocar una forta rubinada pel clot del 
Regué, de la Masia Blanca i de Sant Magí. 
Es va endur parets, els marges es van con
vertir en cascades, es va haver de parar el 
transita l'autovia. El desguas que hi ha 
al terraple de 1' emplac;:ament de la 
Capelleta del Clot de Sant Magí no 
engolia tota 1' aigua que li arriba va, es va 
endur terra, va aplanar arbres, va provo
car rases i un bufiot. D'alguna manera 
aquest aiguat ens va marcar el territori. 
Sort que va durar poca estona, pero pel 
fondo del clot dels Aubins hi va baixar 
aigua molts dies. 

- El dia 18 de setembre es va fer 
1' Aplec de Sant Magí, organitzat per la 
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Confraria de Sant Magí martir de Barce
lona. 

- Amb motiu del 75e. aniversari de la 
mort del Mestre Güell, s'ha publicat el 
llibre "De l' Urgell i la Segarra. Obres 
religioses, crides, jocs, balls, canrons i 
toes de campanes. Recopilades per Josep 
Güell i Guillaumet. Transcripció, edició i 
estudi a cura de Josep M. Salisi i Clos, 
N atan estudis. Editat per l'Ajuntament de 
Tarrega. Novembre 2005". A la pagina 
167, a 1' apartat "Toe de campanes ", hi ha 
el "Toe de festes de Sant Martí i Sant 
Magí", ambla partitura de l'esmentat toe 
i la informació que es feia després de 
l'Oració de les 12 del migdia de la vigília, 

- Aquest any el fotograf encarregat de 
la festa ha estat 1 'Estudi Fotografic Gómez 
Grau. 

- De filmar en vídeo se n' ha 
encarregat, un any més, !'infatigable Josep 
M. Isante. 

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

- Hem tingut participacions pel sorteig 
de la loteria de Nadal de Confraria de Bar
celona i de la de Tarragona. 

- S'han demanat ajudes als diferents 
organismes oficials que n'han convocat 
durant 1' any 2005 (Diputació de Lleida, 
Departament de Benestar i Família, 
Departament de Cultura). 

- Finalment, volem agrair la 
col·laboració de tot 1' Ajuntament, tant del 
Consistori com del personal administratiu, 



policial i de serveis. Aquest any no han 
escatimat esfon¡:os per al muntatge de 
l'Orquestra Volcán: tallar el transit del 
carrer Major, entarimat de 100 m2 equip 
generador electric, etc. Com cada any ens 
han ajudat en tot el que esta al seu abast. 

En aquest capítol d' agra1ment sempre 
hi ha la por d'oblidar-se algú. Si és el cas, 
no és pas amb intenció, al contrari: en un 
any tan especial com aquest, volem que 
consti el reconeixement agralt per tothom 
que té el sentiment pera la Festa! 

Moltes gracies! 

Efemerides 2006 

A lacol·lecció "Un país de Llegenda", 
de Joan Bellmunt i Figueras, editat perla 
Mañana, al volum núm. IX de la Segarra, 
de la pagina 17 a la 22, s' explica la Festa 
de Sant Magí. 

Hem trobat un oratori dedicat a Sant 
Magí al llibre: Els oratoris de Francesc 
Queralt ( 1740-1825 ), Historia de l 'oratori 
a Catalunya al segle XV1Il, de Xavier 
Daufí, lnstitut d 'Estudis 
llerdencs,Col·lecció Emili Pujol, núm. 3, 
2004. L' oratori es titula Daniel en 
Babilonia 1 Oratorio 1 Sacro Alegorico, 1 
que en los solemnes anuales 1 Cultos, que 
dedican los Devotos al penitente 1 
Hermitaño, y Martyr invicto de Christo 1 
el Glorioso 1 S. Magín. 1 se ha de cantar 
en la iglesia del 1 Real Monasterio de San 
Pedro de las Puellas 1 de la Ciudad de 
Barcelona el dia 191 Agosto de 1777. 
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En elllibre de Manel Canals i Castellví 
(Barcelona, 1945-2004), La dama de les 
Sitges i altres cantes, una part del conte 
de la Dama de les Sitges, s' esdevé a la 
Capella de Sant Magí de Guardiola. 

El Programa de barris i arees urbanes 
d'atenció especial, a la convocatoria de 
2006 ha aprovat el projecte: Cervera, nucli 
historie. El barrí de Sant Magí en sera 
beneficiari d'aquests ajuts. 

L' 11 de juny, día de 1' Aplec de la Rosa, 
ens vam adonar que al campanar del 
Santuari de la Brufaganya no hi havia 
campana ... 

El 2 de juliol s 'ha inaugurat la 
rehabilitació de la Capella de Sant Magí 
a Santa Coloma de Queralt. 

Hem fet una cerca a la WEB de 
l'Institut Cartografic de Catalunya, del 
toponim Sant Magí, i hem obtingut el 
següent resultat, 7 toponims trobats: 
Barranc de Sant Magí, Xarxa hidro
grafica, Baix Camp. 
Font de Sant Magí, Element hidrografic, 
Alt Urgell. 
Rierol de Sant Magí, Xarxa hidrografica, 
Conca de Barbera. 
Sant Magí, Massís, Serra, Alt Urgell. 
Sant Magí, Element Historie, Noguera. 
Sant Magí, Element Historie, Conca de 
Barbera. 
Sant Magí de Brufaganya, Element 
Historie, Couca ue Barbera. 
En propers Quadems caldra ampliar i do
cumentar aquests indrets. 


