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MEMÒRIA DE L’ANY 2009 
DE L’ASSOCIACIÓ AMICS DE SANT MAGÍ

Josep Mas Segura
Associació Amics de Sant Magí

La Festa -Promoció-

El cartell.- Un any més ha estat disse-
nyat per Jordi Sàrries. El cartell en paper 
blanc, és a dues tintes, verd i negre. És 
la imatge d’un ruquet negre de morro i 
panxa blanca com el guarà català, on el 
Jordi hi ha dibuixat en verd uns traços que 
representen el boix de les càrregues. A la 
part inferior hi ha una sanefa amb aquests 
mateixos traços, però en un format més 
gran. Hi ha escrit en lletra negra, La festa 
del Barri i les dates: 15,18 i 19 d’agost, 
i en lletra verda, Cervera 2009. A la part 
inferior hi ha els crèdits dels organismes 
oficials als que hem demanat col·laboració 
per a la festa: Generalitat de Catalunya, 
Diputació de Lleida, Consell Comarcal 
de la Segarra, Paeria de Cervera, 2009 
Any Amades, Institut d’Estudis Ilerdencs, 
Centre Comarcal de Cultura, Museu Co-
marcal de Cervera i l’Agència de Residus 
de Catalunya. S’han editat 250 cartells. 
Particularment hi veig un homenatge a 
Josep Cisteró († 01/04/2009), qui durant 
tants anys va vetllar per a que no faltessin 
a la Festa aquests simpàtics i característics 
animalons.

El programa d’actes.- Hem editat en 
un díptic el programa de la festa. Aquest 
programa de mà l’hem repartit per les bús-
ties de tot Cervera. N’hem deixat, també, 
pels mostradors de les botigues. El Jordi 
Sàrries ha adaptat a la mida del díptic el 
dibuix del cartell i a la part inferior hi ha 
posat el títol: Programa d’actes i activi-
tats. A la contraportada s’incorporen els 
crèdits dels organismes oficials. Se n’han 
editat 4.000.

Altres activitats promocionals.-

- El Centre Excursionista la Segarra 
dóna referència de la Marxa a la Bru-
faganya, en el seu programa semestral 
d’activitats.

- S’ha editat el “Quaderns Barri de 
Sant Magí Núm. 19”. Consta de 286 pà-
gines, 20 més que el de l’any anterior. Es 
mantenen els mateixos criteris editorials 
iniciats l’any 1996: portada amb la imatge 
del cartell; separació entre els articles i 
els anuncis; un índex d’anunciants i un 
altre dels articles. Aquest any, també es 
fa la separació per seccions: salutacions 
(3), de la història (12), de la gent (21) 
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i de l’associació (3). El format, el cos 
dels textos i la presentació del quadern, 
segueixen les característiques d’un llibre, 
amb el títol imprès al llom. L’edició l’hem 
coordinada amb el Max Turull, comptant 
amb la revisió lingüística de Judit Estopà, 
Teresa Puig i Anna Mas. El quadern cons-
ta de 39 articles, complementats amb 87 
fotografies, 18 dibuixos i 39 il·lustracions. 
El fet de comptar amb 114 anunciants 
col·laboradors, ha fet possible l’edició de 
1.300 exemplars.

- Un any més Joan Puig ens ha actu-
alitzat la pàgina de Sant Magí a Internet: 
www.santmagi.org.

- Ha sortit notícia de la Festa als diaris: 
Segre, La Mañana, La Veu de la Segarra i 
Segarra Actualitat.

Ràdio.- Entrevistes a: RAC1, Catalu-
nya Ràdio i Ràdio Tàrrega.

A la recerca d’un nou camí.

Per tal de trobar un camí que eviti 
passar pel tram de carretera que fem des 
de la corba de Ferriols, al sortir de Santa 
Coloma de Queralt, fins al bosc d’Ibar-
ra, hem buscat diferents alternatives. A 
mitjans de juliol, el Josep M. Amatller, 
de Santa Coloma, bon coneixedor dels 
camins del terme, ens ha acompanyat per 
una nova possible ruta a la M. José Hurta-
do, al Jordi Casado, al Francesc Seroles i a 
un servidor. El descartem perquè en algun 
tram no ens podria seguir el vehicle de 
suport, i també, perquè cal travessar uns 
terrenys de cultiu.

El dijous dia 6 d’agost, hi vam tornar 
amb la M. José Hurtado, el Jordi Casado i 
el Domingo Benet. Vam fer tot un possible 
nou trajecte de Santa Coloma a Sant Magí 
per tal de mesurar el temps i la viabilitat 

d’incorporar-lo a la caminada. El Mingo 
ens feia de suport amb el seu cotxe. El 
Jordi amb el GPS controlava el camí que 
marcava el mapa de l’Institut Cartogràfic 
de Catalunya i el temps que hi passàvem. 
A l’arribar a sant Gallard, busquem alter-
natives per travessar el riu Gaià, doncs 
el pontet de fusta ja fa temps que se’l va 
emportar una rubinada. Tenim dues al-
ternatives. La primera és seguir un camí, 
que tot i recular un tros, permet passar el 
riu per sobre d’unes pedres, després cal 
travessar un tros de cultiu de cereal per 
enllaçar amb el camí on sortia el pontet. 
L’altra és seguir un caminet molt malmès 
per les motos i passar pel caminal d’un 
hort per travessar el riu per un lloc estret 
i fondo, que permet passar-hi saltant, 
on l’aigua ens cobriria el genolls. El fet 
d’haver de passar per una propietat priva-
da amb cultiu d’horta i, més que segura 
remullada, fa que aquesta segona opció 
sigui totalment descartada. Preguntem per 
la propietat del tros de cultiu de cereal, 
per tal de demanar-li autorització de pas. 
El masover, membre del Centre Excursi-
onista de Santa Coloma, ens diu que com 
que quan hi passarem ja estarà segat, cap 
problema. La cadena que hi veiem actu-
alment és per evitar que no es converteixi 
en camí, un terreny, quan no ho és.

Anem seguint el camí i de moment 
sembla que promet, tot és baixada i pas-
sem per entremig de boscos. Una mica 
més enllà de la Masia de les Planes, hem 
de tornar a travessar el Gaià. Aquí hi ha 
unes pedres i un tauló, no té gaire incon-
venient doncs el curs del riu és ample i 
l’aigua té poca fondària. En aquest punt 
ens cal travessar la carretera de Pontils. 
Seguim per un camí gairebé paral·lel a la 
carretera, molt poc transitat però atractiu, 
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que acaba al ramal de la carretera de Pon-
tils que ens portaria a Biure.

Aquí hem de seguir uns 600 m. de 
carretera, està marcat amb el senyals del 
GR7. És un tram molt estret, ple de cor-
bes i sense vorera. A la banda per on ens 
tocaria caminar, el riu passa a una gran 
fondària, per l’altra banda és roca tallada. 
En definitiva un tram perillós.

Arribats a Pontils hem de seguir per 
carretera, passat el pont seguim a l’esquer-
ra per la carretera de sant Magí fins al tren-
cant de Viladeperdius. El mapa indica que 
hi ha un camí que va fins a Montalegre. El 
camí està abandonat passem per un tros de 
guaret. En una masia mig enderrocada hi 
ha uns ruscs d’abelles. També observem 
que hi ha unes fustes molt malmeses, que 
tapen, possiblement, el bocatge d’un pou 

o potser alguna rasa. Descartem aquest 
tram per poc segur, per tant ens caldrà 
seguir per la carretera fins al trencall de 
Mas Governa. A partir d’aquí seguim un 
camí que dóna a mitja costa de l’estreta 
carretera que ens porta a Sant Magí.

El camí sembla més planer, però és 
més llarg, calculem que haurem de cami-
nar de ¾ a 1 hora més que els altres anys. 
Pel que fa al tram de carretera és similar. 
Una vegada valorats els pros i els contres, 
ens arrisquem a preparar la caminada per 
aquest, per nosaltres, nou camí.

El dia de la caminada queda demostrat 
que ens hem equivocat. El primer tram, 
fins al trencall de Biure, tot són elogis..., 
però el tram de carretera es va fer molt 
pesat, feia el sol que correspon al mes 
d’agost. La presa per reiniciar la caminada 
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des de l’agrupament del trencall de Biure, 
la paguem: allí s’havia de menjar alguna 
cosa i beure... Caminar una hora més es 
nota. A l’arribar, dos dels participants, 
van tenir una lipotímia, que es va curar 
amb una bona dormida... Per tot plegat, 
pel que a nosaltres representa, hem decidit 
descartar aquest camí: una vegada i prou! 
Tot i això seguim buscant alternatives...

El tercer diumenge de setembre és el 
dia de l’Aplec al Santuari. Des de Santa 
Coloma s’organitza una caminada i deci-
dim participar-hi amb la M. José Urbano, 
el Jordi Casado i el Ramon M. Razquin. 
El camí que segueixen és exactament el 
que fèiem els altres anys nosaltres. Tot 
esmorzant a les Fonts de Sant Magí, vam 
trobar un grup que tornava cap a Santa 
Coloma per un altre camí. Un d’ells tre-
balla al Parc de Bombers de Tarragona i té 
l’encàrrec de mesurar i catalogar camins. 
Ens apuntem a la tornada. Tornem fins 

al trencall Mas Governa, el mateix camí 
que ja coneixem. Travessem la carretera 
i reculem uns metres per agafar un camí 
molt dret que puja pel Solà de Mollerac, 
després baixa un tram pel camí de Bardi-
nes1 que deixem par agafar el camí de les 
Torres (dit així perquè el van fer per donar 
accés a les torres de la línia elèctrica d’alta 
tensió). És un camí obagós, en algun tram 
molt dret, massa dret, que surt molt a prop 
de Pontils. Seguim uns 200 m. de carretera 
i enfilem el tram que ja coneixem fins a 
sant Gallard. El descartem. Tot i que és 
molt atractiu, hi ha una rampa massa dreta 
i llarga, cansaria i desanimaria a molta 

1 Aquest camí de Bardines ja l’havíem fet fa uns 
anys amb el Ton Pedrós i el Sergi Carreres de Santa 
Coloma. Quaderns Barri de Sant Mag, Núm. 13, 
El camí a les fonts de la Brufaganya, Anton Pedrós 
Puig (Pàg. 63-66).
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gent. També el descartem per la durada, 
tardaríem potser encara més temps del 
que hem tardat aquest any, la marxa que 
portava el grup no té res a veure amb la 
que cal dur amb una caminada popular, per 
tant no podem comparar el temps que hi 
vam esmerçar nosaltres, amb el necessari 
per la nostra particular marxa.

De moment el camí més curt és el 
que hem anat fent, tot i la dificultat de la 
carretera. De Santa Coloma a Sant Magí 
el terreny és molt trencat, les serres hi 
travessen, els camins cerquen els passos 
que les voregin i evitin haver de pujar-les. 
Les alternatives que hem trobat fins ara 
són camins molt drets o fan marrada... 

Dia 15. “Arriba a Sant Magí com 
puguis”

XVIII Marxa a la Brufaganya.

Per organitzar-la, hem comptat, com 
els altres anys, amb la col·laboració del 
Centre Excursionista de la Segarra, de la 
Penya Ciclista, del Grup de ciclistes tot 
terreny BTT i el grup de voluntaris que 
preparen l’esmorzar. Aquest any s’han 
afegit un grup de Quads que donaven 
suport als ciclistes de “Mountain Bike”.

Hem informat al Cos de Mossos 

Modalitat 2009 2008 +/- Horari sortida     Lloc

Caminant des de Cervera 48     36   12 2/4 d’1 de la nit   Pl. Sant Magí

Caminant des de Santa Coloma    49        44     5 5 del matí  Pl. Portalet.

Corrent      3       3     7 del matí Pl. Sant Magí

Bicicleta de carretera   13     29  -16 7 del matí Pl. Sant Magí

Bicicleta de muntanya   46     38     8     7 del matí Pl. Sant Magí

A cavall        -     - -

Gent del barri / varis    75     68      7 7 del matí Pl. Sant Magí

Total d’inscripcions  234   218   16 

d’Esquadra de l’activitat i del trajecte 
que seguim.

Per poder recollir el boix i l’espígol, 
hem demanat permís al Departament de 
Medi Ambient i Habitatge, a l’Ajuntament 
de Pontils, a l’Ajuntament de Bellprat i al 
propietari de la finca.

Els bombers Miquel Cubiró i Daniel 
Terrissé, amb un vehicle tot terreny del 
Parc de Bombers de Cervera, ens van 
acompanyar el dilluns dia 10 d’agost a 
marcar el camí. Hi vam anar amb el Do-
mingo Benet.

 La inscripció era de 8 €. El tiquet, 
amb les bases de participació i numerat, 
donava dret a esmorzar, a la samarreta de 
record, a poder tornar amb l’autocar qui 
ho necessités, i a participar en el sorteig 
dels 173 regals, cedits pels comerços de 
Cervera i exposats a l’aparador de la Pas-
tisseria Agustí. Queda reflectida aquesta 
col·laboració a les pàgines d’anunciants 
col·laboradors del Quadern.

El record és una samarreta de cotó de 
color blanc, amb la serigrafia de la imatge 
del cartell a dues tintes, en verd i negre. Se 
n’han fet 300 unitats de diferents talles.

Dades de participació:
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Per acompanyar els caminants des 
de Cervera hem comptat amb el suport 
del Parc de Bombers amb l’aportació de 
personal: Marc González i la Dra. Lourdes 
Franco, i d’un vehicle tot terreny. Com els 
altres anys, també hem comptat amb el 
Miquel Codina amb el seu furgó, acom-
panyat aquest any del Ramon Rauret. Els 
guies han estat un any més el Xavier Juan 
i el Francesc Seroles.

S’organitza com els altres anys, el 
Miquel Codina s’avança i senyalitza amb 
lots d’intermitència els punts dubtosos. 
El vehicle del Parc de Bombers les va 
recollint per a tornar-les a donar al Miquel 
a cada punt d’agrupament, i així poder 
senyalitzar un nou tram fins al següent 
punt d’agrupament.

A les 6 del matí a la Plaça de la Font de 
les Canelles de Santa Coloma, aprofitant 
la incorporació dels nous caminats que 
han fet el trajecte fins aquest punt de la 
marxa amb autocar, es reparteix fruita, 
galetes, xocolata, llet i cafè, donatiu del 

Supermercat Esclat. Repartim també 
unes tires de paper reflectant, per tal que 
els caminants se les col·loquin en lloc 
ben visible, a fi de poder caminar, el més 
protegits possible, el tram de carretera 
que també haurem de fer en aquest nou 
trajecte. Realment hi ha expectació per 
saber com serà. M’incorporo a la cami-
nada per ajudar als guies. A Sant Gallard 
fem un reagrupament, cal passar a gual 
el Gaià, posem una corda per tal de que 
serveixi de passamà i ajudi a travessar el 
riu, és un moment divertit, uns patinen, 
altres salten... però ningú cau! Passem 
pel tros que prèviament havíem demanat 
permís, el trobem ja llaurat, és tou però 
s’hi pot caminar. Seguim per aquest tram 
de camí entre boscos i rebem les primeres 
felicitacions... Tornem a passar el riu pel 
tauló que hi ha i aquí també tenim la sort 
que ningú hi cau. Passem la carretera i 
seguim el camí que hi passa paral·lel fins 
al trencall de Biure on intentem agrupar-
nos, hi ha gent que es neguiteja per haver 
d’esperar-se, però el tram de carretera 
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fins a Pontils és perillós i s’imposa el 
seny. Al davant, marcant el ritme, el 
cotxe del Miquel Codina amb les llums 
d’intermitència. Al darrera el vehicle dels 
bombers controlant el trànsit, com ja he dit 
és un tram estret i de corbes i la seguretat 
és primordial. Una vegada a Pontils, la 
carretera ja té una mica de vorera, però 
seguim amb la caminada controlada fins al 
trencall de Mas Governa. Aquí les felicita-
cions d’abans es comencen a convertir en: 
què falta molt encara? Començo a veure 
que ens hem equivocat, però... ara ja hi 
som! La presa de l’agrupament del ramal 
de Biure, ara la paguem, allí s’havia de 
menjar alguna cosa i beure... Com he dit 
abans, una vegada i prou! 

Per donar suport als biciclistes de 
carretera hem comptat amb el vehicle amb 
remolc de la pròpia Penya Ciclista conduït 
per l’Antoni Vendrell.

Per vetllar pel biciclistes amb bicicleta 
de muntanya hem comptat amb el furgó 
del Josep Castellà, conduït per Josep M. 

Eroles i acompanyat del Jordi Vicente. 
Duen menjar, aigua, una farmaciola, ob-
sequi d’Asepeyo i eines especifiques per 
bicicleta, facilitades per Esports Truga.

Aquest any hi han participat quatre 
vehicles “Quads” que han donat suport 
als biciclistes BTT.

Com els altres anys a l’autocar hi 
portem tot el necessari per a l’esmorzar. 
El pa acabat de fer del Forn Xandri, fuets, 
formatge, tomàquets i els estoigs de per-
nil, ja tallat, que un any més hem trobat 
pagats! Moltíssimes gràcies!

L’esmorzar es prepara en equip, es fa 
servir de taula la base de les arcades de la 
Capella de les Fonts, va molt bé per pre-
parar els entrepans, bàsicament de pernil, 
algun de formatge o de fuet. 

A quarts de deu del matí (una hora 
més tard que els altres anys), amb la 
reconfortant visió de veure els dos auto-
cars encarats per a la tornada, arriben els 
cansats caminants, fa estona que tenen 
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l’esmorzar a punt i diferents begudes al 
furgó de Carbòniques Prat. 

Com he dit abans el cansament pas-
sa factura i dos dels participants cauen 
marejats víctimes d’una lipotímia. La 
Dra. Lourdes Franco actua amb celeritat 
i queda en un bon ensurt.

Després d’esmorzar se sortegen els 
173 obsequis cedits pels comerciants de 
Cervera, entre els 234 participants inscrits. 
Com els altres anys, tenim en una bossa 
els resguards de les butlletes d’inscripció 
i això permet cantar el número i el nom 
de l’afortunat. 

Tot seguit surten els autocars de torna-
da cap a Cervera, amb gent cansada, però 
contenta d’haver participat. 

Les bicicletes les ha recollit el remolc 
de la Penya Ciclista, el furgó de les begu-
des i el furgó de Transports Pedrós Vila.

La Paeria ens ha deixat la pancarta de 
benvinguda i l’equip de megafonia que ha 
servit per cantar els números del sorteig.

El camió per a portar els feixos de 
boix, les garrafes d’aigua, les bicicletes, 
etc., ha estat el de Transports Pedrós Vila. 

Ens hem quedat quatre per anar a la 
missa, aquest any a les 12. Mn. Francesc 
Gallart és el nou rector del Santuari. Ens 
fa saber que cada tercer diumenge de mes 
hi celebrarà missa. Ens demana que li fem 
saber si algun grup vol anar a Sant Magí 
en alguna data concreta, per tal de poder-
los rebre i com ha mínim donar-los-hi la 
benvinguda 

Com cada any, cal agrair la solidaritat, 
la col·laboració i la bona predisposició 
de tothom. 

Dia 18 -Vigília-

A les vuit del matí, posem la vela a 
la placeta. El jovent prepara la botiga de 
records i després acaba de guarnir amb 
serrells de colors els carrers Buidasacs, 
Estudivell, Mn. Arques, Sant Magí i 
Convent de Sant Domènec. Amb el que 
ens va sobrar de la caminada del dia 15 
anem tots plegats a esmorzar a casa del 
Mingo. Després, anem amb el Mingo a 
casa del Josep Cisteró per guarnir el carro 
amb boix i flors i podem comprovar que 
la cavalleria és a l’estable, a punt per 
l’Entrada de l’Aigua.

Les dones del barri completen la neteja 
de la Capella que ja van iniciar el primer 
dia del Tríduum. També posen a punt els 
ramets d’espígol que, a estones, han anat 
preparant. 

Al migdia tots al campanar per fer el 
Toc de Festa.

Després de dinar, el Domènec Benet, 
amb el tractor i la carreta, ha dut tot el ma-
terial (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 pròpia 
quadra, fet que ens dóna més tranquil·litat 
i control. Actualment, només un portant 
guarneix a casa seva. Mentrestant, un 
altre grup prepara i numera les taules pel 
sopar a la Plaça Major. A l’igual que els 
altres anys, i 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. 

Entrada de l’Aigua

A les 6 hem començat a guarnir els 
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animals. Hem enyorat molt al Bep Cis-
teró. Sempre m’heu sentit dir que era 
una persona que entenia aquests animals, 
tenia aquest do. Encertar el ruc, cavall o 
mula que ha de menar cada portant no és 
fàcil. Aquest any, malauradament, el seu 
fill Ramon ha menat la càrrega de dol en 
honor seu. Trobant-se malalt per dur “la 
Palometa”, a les representacions de la 
Passió, els del Patronat em van demanar si 
els hi voldria fer el favor de fer-ho, ho vaig 
acceptar. El primer dia, en Bep ja estava a 
la porta esperant, el segon, potser també, 
el tercer o quart dia, ja el vaig haver de 
visitar a dalt al pis. Al tornar de la Passió 
xerràvem una estona i em deia: “Els de 
Sant Magí, no patiu per la Festa! Si em 
passa res, a Pavia ja tinc vuit ruquets! I 
pels animals grossos, el Josep d’Igualada 
i el Pau de Pavia, ja estan preparats...” 

Que n’era de previsor! Quan comprava, 
sempre pensava si aquell animal l’havia 
de guardar per la Festa. Amb quina il·lusió 
que ho feia!

La seva família ens ha ofert les depen-
dències de casa seva. Aquest lloc és ideal: 
tenen l’espai adequat, els veïns acostumats 
i el carrer solament d’ús veïnal. També 
ens han ofert l’enllaç amb el Pau de Pa-
via i amb el Josep d’Igualada. Aquesta 
estimació per la festa és encomanadissa 
i hereditària.

Amb l’Antonio i el Ramon anem dis-
tribuint els animals i ens en sortim força 
bé, però hi ha trampa, feia temps que el 
Bep els tenia reüllats! El cavall tord que 
ha d’anar al carro, és dòcil i acostumat a 
anar enganxat, tot i que gairebé sempre de 
parell amb un altre. Fins que hem entrat al 
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carrer Major, com una seda, allí ha comen-
çat a patinar i ha posar-se neguitós. Per 
prudència hem fet baixar tota la quitxalla 
que anava dalt del carro. 

A les 8 del vespre, s’inicia l’Entrada de 
l’Aigua amb el tradicional recorregut de la 
Placeta de l’Estació a la de Sant Magí i, un 
any més, amb repartiment d’Aigua. Com 
cada any, encapçala la comitiva, l’esceni-
ficació del Sant a càrrec de Jordi Casado 
Samitier acompanyat per les pubilles de 
l’any 2008, la Sílvia Salsench Ollé i la 
Georgina Sàrries López. A continuació, 
els Regidors del Consistori Municipal. 
Els segueixen la Banda de música Musical 
Alegria. Al seu darrera segueixen les càr-
regues menades pels portant, uniformats 
amb la camisa blanca i pantaló negre, 

seguint l’ordre següent: Ramon Cisteró 
Jaume (menant la càrrega de dol per 
Josep Cisteró Albareda), Xavier Martí 
Pifarré, Domènec Benet Roig, Bernat Si-
món Benet, Antoni Cisteró Jaume, Lluís 
Simon Benet, Fabià Pont Pedrós, Antoni 
Boquet Tomàs, Salvador Torres Font i 
Maria Cleofé Ballesteros Vivas, menant 
la càrrega del seu espòs l’Isidre Vives 
Bonjoch. Tanca la comitiva el carro ple de 
quitxalla amb el vestit tradicional català, 
i que aquest any eren: Àngela Gutiérrez 
Fernández, Anna Pujol Taló, Maria Pont 
Pedrós, Estela Carmen Navas Canela, els 
germans Martí i Laia Pirla, Cèlia Segura 
Torres, Bàrbara Torres Alcaide i Sara 
Embun Hernández.

Durant el recorregut n’han anat pujant 
altres per tal de fer-los una fotografia. El 
carro el menava jo i de la màquina se’n 
cuidava el Domingo Benet Boldú. (La 
màquina és el mecanisme de fre del car-
ro). El Joan Ramon Botet, el Pere Valverde 
i el Sisco Rubió, s’han posat al costat del 
carro a fi d’evitar que la roda pogués fer 
mal a ningú. 

 En arribar a la Placeta de l’Estació, els 
portants hem estat obsequiats per part de 
l‘Associació amb: una mida del Sant per 
posar al bridó, una botella del cava, una 
capsa de galetes i un número pel sorteig 
d’un pernil A la llista hi cal afegir els dos 
tiquets per l’esmorzar de la Brufaganya 
i un pel sopar de Sant Magí a la plaça 
Major.

Un any més podem constatar que 
l’Entrada de l’Aigua és el moment més 
esperat. Emociona viure la rebuda que 
l’hi dóna tot Cervera. Que per molt anys 
ho sapiguem mantenir!
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Sopar de Sant Magí

A les 10 de la nit se celebra el clàssic 
sopar de Sant Magí a la plaça Major, amb 
el pregó de la festa, el recuperat ball de 
la coca, l’elecció de les pubilles (antiga-
ment anomenades “reines de la Festa”) i 
el nomenament del “Maginet de l’any”.

La Victòria Fusté i el Ramon Rauret 
un any més han estat els encarregats de la 
venda anticipada dels tiquets numerats a 
les taquilles del Gran Teatre de la Passió 
i fins a última hora a la plaça. El preu del 
tiquet era de 15 €. Vam encomanar 440 
sopars i se’n van servir 423. 

Les 440 capses amb el sopar preparat 
per la Pastisseria Sangrà, estan a punt sota 
els porxos de ca l’Alsina. Es distribueixen 
amb la mateixa celeritat dels altres anys. 
Cada capsa conté: una amanida, mitja 
coca de llonganissa, un panet, una tomata 
i una napolitana de pernil dolç i formatge. 
El pastís ha estat un “mousse” de llimo-
na. S’ha servit també cafè, prèviament 
preparat per la Núria i la Teresa Benet, 
llet i begudes de licor (conyac o anís) a 
tothom qui n’ha volgut. A la capsa també 
hi ha els coberts de plàstic, un vas gran, 
un vas petit, un sobre amb maionesa i 
un sobre amb oli, vinagre, sal, sucre i un 
remenador pel cafè. 

Hem venut botelles del cava etique-
tades per a l’ocasió. Com l’any passat 
les teníem en fresc a cal Porredon, a les 
neveres que ens va deixar Carbonell Vins 
i Licors. 

Aquest any el Duet Alborada format 
per Joan Valverde i Alexandre Robert, 
ens ofereixen un recital d’havaneres i de 
cançó catalana, que van anar intercalant 
per presentar les diferents parts de la festa.

El Xavier Juan s’ha encarregat de do-
nar la benvinguda a la Festa i ho fa amb 
el següent text:

Hola bona nit!

Primer que tot dir-vos que aquest 
sopar ha estat servit amb una vaixella 
compostable i que per tant és molt fàcil 
de separar-ho i portar-ho als contenidors 
corresponents que tenim ubicats als dife-
rents punts de la plaça. Ho podem fer ara 
o mentre acabem de prendre el cafè, i així 
tindrem la taula buida, no ens molestarà 
res i no tindrem perill de tacar-nos.

És cert que Sant Magí és el 19 d’agost, 
però quan s’acaba la festa, l’endemà ja és 
comença a preparar la de l’any següent. 
Durant l’any, s’ha restaurat part del re-
taule que hi ha a baix a la capella, també 
s’ha creat l’Associació d’Amics de Sant 
Magí de la Brufaganya i el seu entorn i 
l’Associació d’Amics de Sant Magí de 
Cervera n’és soci fundador. El quadern 
del barri número 19 amb 284 pàgines, 
abundants articles i diversos anuncis és 
un referent del passat i del present de la 
festa, de la ciutat i de la vida de la Segarra 
en general. 

Aquest any s’ha portat a Cervera, 
amb la col·laboració del Museu Comar-
cal, l’exposició de -Joan Amades “La 
memòria del poble”-, completada des de 
l’Associació amb referències a Sant Magí 
dins de l’obra, i alliberada per poder-la 
portar a diferents punts de la Segarra.

Si l’any passat dèiem que la festa 
d’anar a buscar l’aigua a la Brufaganya 
s’havia caracteritzat per les tempestes i 
les baixes temperatures, aquest any podem 
dir tot el contrari, ja que no es va veure 
ni un llamp en tota la nit i ens vàrem 
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passar tot el recorregut suant la gota. 
El traçat d’aquest any va ser una mica 
diferent en el tram de Santa Coloma fins 
a la Brufaganya, ja que juntament amb el 
senyor Josep Ametller de Santa Coloma, 
es van buscar diferents camins per tal de 
no passar tanta estona per la carretera. 
La veritat és que era un recorregut una 
mica més llarg, però els espais de bosc, el 
riu que es creuava en dues ocasions i els 
poblets que es trobaven, feien aquesta ruta 
molt més bonica. La festa a la Brufaganya 
va ser un èxit de participants i d’obsequis 
que van donar els comerços per tal de po-
der-los sortejar, ja que gairebé tothom va 
tenir un regal. Cal dir que hi havia molts 
participants a l’“Arriba a Sant Magí com 
puguis”, però molt poca gent a recollir 
boix i espígol, per tal que una vegada aquí 
a Cervera es pugui donar el guarniment 
tant característic dels animals i l’olor 
incomparable de l’espígol als carrers 
del barri, un espígol que per cert, cada 
vegada costa més trobar-ne.

A l’entrada de l’aigua hi ha hagut mol-
ta gent, famílies senceres que han anat a 
veure la festa i també els ruquets, animals 
que abans hi havia a cada casa i que no 
se’ls donava gaire importància, però sí 
moltíssim respecte, al contrari d’ara que 
se’ls hi dóna molta importància, però poc 
respecte, i és que no hem d’oblidar que 
són animals i que en qualsevol moment 
poden donar una cossa o xafar-nos, per 
tant mirar-los, però de lluny.

Parlant de l’entrada de l’aigua i 
dels animals, tenim una càrrega de dol, 
la de la família Cisteró, per la mort del 
Bep Cisteró, “Maginet” de l’any passat, 
persona que s’encarregava de buscar els 
animals per la festa des de feia 30 anys, 
amic i col·laborador del barri i persona 

de bon consell.

Fa dos anys deia que no s’havia po-
gut tocar les campanes per les obres de 
restauració del campanar, doncs bé, avui 
dic que no hem pogut tocar les campanes 
a l’hora del sopar perquè no tenim llum, 
no és que els campaners amb la crisis no 
haguem pagat la factura a FECSA sinó 
que posar la llum al pis de les campanes 
es veu que no entrava dins del projecte de 
restauració del campanar. Per Pasqua ja 
no vam poder tocar, avui tampoc, esperem 
que el pròxim toc de nit, d’aquí 4 mesos, 
dia de Nadal, s’hi hagi posat solució.

Per acabar amb aquesta petita pre-
sentació, agrair a totes les institucions, 
comerços, particulars i cadascun de vos-
tès per col·laborar amb la festa de Sant 
Magí tot i la crisis, fent d’aquesta festa 
un referent de l’estiu cerverí.

Dit això continuarem perquè tenim 
moltes coses per fer i poca estona per 
fer-les.

El pregoner d’enguany, va nèixer a 
Cervera el 1926, va cursar estudis de 
Lletres a Barcelona i, més tard, va tre-
ballar com a periodista a Ràdio Joventut 
de Saragossa i a Ràdio Lleida. Per total 
incompatibilitat amb la societat espa-
nyola dels anys cinquanta, es traslladà 
a París el 1957. Hi ha viscut més de 25 
anys i ha estat responsable dels programes 
informatius en castellà. El 1983 retorna 
a Catalunya. 

Ha escrit teatre en francès i en cas-
tellà. En català ha publicat una dotzena 
d’obres: teatre, novel·la, recull d’aforis-
mes i, sobretot, contes curts i narracions.

La intemporalitat, la il·localitat, l’hu-
mor, l’amor, la mort, la solitud, l’absurd, 
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la felicitat o el devenir humà són alguns 
dels trets més característics de la temàti-
ca de la seva obra. Tot i que, per la seva 
originalitat, sigui difícil situar-lo dins 
alguna corrent literària, el seu nom sona 
al costat d’alguns tòtems de la literatura 
catalana com Calders o Monzó.

Com anècdota, m’han explicat que als 
estius quan venia a passar les vacances 
a Cervera amb el seu cotxe descapotable 
blanc feia que tothom se’l mirés, ja que 
aquella època pocs cotxes s’havien vist i 
segur que cap com aquell.

Us estic parlant del senyor Josep Ma-
ria Madern Sostres, pregoner de la festa 
del barri de Sant Magí 2009. 

Les Pubilles de l’any passat, l’acom-
panyen cap a l’escenari, mentre el Duet 
Alborada interpreta “Pirineus”.

El Sr. Madern, pronuncia un magnífic i 

meditat pregó. Ens dóna a conèixer la sem-
blança de Sant Magí amb Saint Madern 
de Cornualles. Emocionat, ens detalla la 
seva militància cerverina i reivindica les 
fonts desaparegudes i molt en concret, la 
del carrer Pou Nou. Un excel·lent pregó de 
sentiment i compromís amb i per Cervera.

Les pubilles l’acompanyen al seu se-
ient on li fem entrega d’un càntir de vidre 
com a record.

El Xavier demana que vingui a l’es-
cenari Miquel Pont Farré per tal de fer 
l’entrega del record de Maginet de l’any. 
Ens recorda que el Miquel va començar a 
escriure als llibrets de Sant Magí i que el 
dilluns passat el vam poder veure al matí 
de TV3 presentant la segona edició del seu 
3r llibre: Vocabulari del Pagès.

El Xavier ens diu que el Maginet 
d’enguany és una persona molt vinculada 
amb la Festa de Sant Magí: sempre ha 
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vetllat per una part molt important de la 
devoció cerverina al Sant, en concret per 
la Capelleta del Clot de Sant Magí. Es 
tracta de Nuri Rius Tella, que a més, tindrà 
l’honor de ser la primera dona que rep la 
distinció. Amb el Mingo l’acompanyem 
fins a l’entarimat mentre el Duet Alborada 
interpreta la sardana Cervera, ciutat pu-
billa.2 El Miquel Pont li entrega el clàssic 
record de la figura de ceràmica d’un relleu 
d’una càrrega davant d’un perfil de Cerve-
ra, disseny de l’artista segarrenc Francesc 
Sociats Roig (†01/05/2005).

A continuació es demana la presència 
a l’escenari del Sr. Josep Raich per tal 
d’anunciar el nom de les Pubilles. Es 

2 La lletra d’aquesta sardana és de Josep Corbera, 
sardanista i molt bon col·laborador de la Festa de 
Sant Magí.

recorda una vegada més que antigament 
rebien el títol de “Reines de la Festa”. 
Resulten nomenades la Laura Solé Como-
rera, en representació local i l’Alba Vilaró 
Solé, en representació dels cerverins no 
residents. 

El Domènec Benet i el Bernardo Si-
món acompanyem a la Laura i el Ramon 
Torres i el Lluís Simón acompanyen a 
l’Alba, mentre a l’escenari, el Duet Al-
borada interpreta la cançó Llevantina. Les 
bandes, brodades per la Sra. Trini Tolosa 
Comas les hi han posat les Pubilles de 
l’any passat la Sílvia Salsench Ollé i la 
Georgina Sàrries López. Els rams de flors 
de Floristeria Noemí els hi han donat el 
Sr. Joan Valldaura, Paer en Cap i el Sr. 
Jaume Carcasona, Regidor de Festes. Han 
estat obsequiades amb els regals següents: 
Joieria-rellotgeria Gisel, unes polseres de 
plata; Sastreria Miret, unes samarretes; 
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Calçats Martí, uns bolsos; Estudi foto-
gràfic Gendre, un àlbum de fotografia; 
Òptica Riera, unes lentilles de color; de 
l’Associació Amics de Sant Magí, uns 
pantalons i de Pastisseria Sangrà, una 
capça de bombons.

El Duet Alborada interpreta el vals El 
amor és como el vino, per a que el ballin 
les Pubilles amb el Sr. JoanValldaura i el 
Sr. Jaume Carcasona.

Els tiquets del sopar van numerats i 
això ens facilita el sorteig dels regals de 
Seyart que són unes imatges dins un pris-
ma de metacrilat. Una mà innocent agafa 
tres resguards que corresponen: 

– Imatge d’una ballarina. El número 
premiat és el 91, el té Eva Angrill, li 
entrego jo.

– Imatge d’un pianista. El número 
premiat és el 304, que correspon a Lídia 
Puig, li entrega el Mingo.

– Imatge de Sant Jordi, el número 
premiat és el 501 i el té la Isabel Miret, 

ex veïna del barri. Havia viscut en un 
pis de casa del Mingo, qui ves per on, és 
l’encarregat de donar-li el regal.

Seguidament es demana una altra mà 
innocent per a sortejar el pernil entre els 
portants. Va i treu la butlleta amb el nú-
mero 10 que duia el meu nom! Convido 
a tothom, amb molt poc èxit per cert, a 
tastar-lo a casa del Mingo després de la 
missa del vespre del dia 19.

El Duet Alborada s’acomiada cantant 
l’Havanera de Sant Magí, el Canó de 
Palamós i la Bella Lola.

Un dels motius de la convocatòria 
d’aquest Sopar de Sant Magí és la recupe-
ració del Ball de la Coca, que antigament 
es feia en aquesta plaça Major a primera 
hora de la tarda del dia 19 d’agost. Cal 
recordar que es tracta de la subhasta de les 
coques, també conegudes com a Coques 
musicades. L’adjudicatari té dret a triar el 
tipus de música, ritme o cançó i també qui 
pot ballar i qui no. Actualment hi afegim: 
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que la persona o grup a qui es vulgui fer 
ballar, hi estigui d’acord. 

La primera coca s’adjudica a l’auto-
anomenada Taula del terror, per 70 €. 
Demanen fer ballar el Paquito choco-
latero, (un clàssic d’aquest sopar) a tot 
un seguit de persones, la majoria s’hi 
avenen i passem tots plegats una estona 
ben agradable. La segona coca se la queda 
el regidor Jaume Carcasona, per 100 € i 
demana que balli tothom qui vulgui el Vals 
de las Mariposas. La tercera coca se l’ha 
quedat el Joan Riu per 90 €, demana que 
es balli un vals jota Jotas navarras de los 
Pamplonicas. Crec que com l’any passat, 
hem aconseguit que aquest Ball de la coca 
sigui el que és: un divertiment!

El Xavier, en acomiadar-se, ens desitja 
que tinguem una molt bona diada de Sant 
Magí! Dóna pas al grup Zarabanda per 
cloure la festa amb un animat ball.

Com sempre, tot recollit, taules i 
cadires plegades i les escombraries als 
contenidors de reciclatge. 

Dia 19 -Sant Magí-

El dia comença a quarts de 6 del matí, 
anant al forn a buscar les coques i prepa-
rant, tot seguit, la Capella i la Placeta per 
a la concorreguda Missa de les 7. 

Després de la Missa, esmorzar de coca 
amb xocolata i barreja per a tothom que 
en vulgui (abans aquest esmorzar estava 
reservat als portants). Un any més se ser-
veix a l’entrada de cal Vives, a mitja costa 
del carrer de Buidasacs.

A 2/4 de 9 s’ha començat el Repar-
timent de l’Aigua. La Sílvia, la Imma i 
el Xavier organitzen els repartidors que 
acompanyen la comitiva amb el mateix 
ordre de l’Entrada de l’Aigua, però sense 
les autoritats. Al ser a la placeta, hem 
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desguarnit la Palometa, coixejava, és 
molt vella, fa més de 20 anys que ve a la 
Festa, és a dir que hi té molta experiència. 
Tornant cap a l’estable l’havia d’anar 
deixant reposar de tant en tant. Fins i tot 
li vaig treure el bridó, ja que em semblava 
que li pesava massa. Aquesta primavera 
finalment va morir.

Com que el cavall que ha d’anar en-
ganxat al carro patina pel carrer Major, 
hem optat per no enganxar-lo al carro. 
Segueix la comitiva amb una sella de 
muntura per si algú durant el recorregut 
hi vol pujar.

Arran de les obres per a la construcció 
d’un pas soterrat de la via del tren, hem 
de modificar la ruta i anem a voltar pel 
nou pont que enllaça la ciutat Jardí amb el 
PP1. Passem pel mig del passeig President 
Maciá, amb la comoditat de l’ombra del 
arbres, però amb molt poca expectació en 
aquest nou camí.

El Mingo segueix la comitiva amb 
el cotxe ple de garrafes d’aigua, per tal 
d’abastar els repartidors. 

És una gran satisfacció veure, encara, 
molts cerverins al peu de casa seva amb el 
vas preparat per a rebre l’Aigua. 

Com els altres 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 del repartiment, que 
ha acabat a quarts de dues a la placeta 
de Sant Magí. M’ha fet trist veure que la 
canalla estaven preparats per tornar a pujar 
al carro, però les circumstàncies manen.

Una dotació de la Policia Municipal 
ens ha acompanyat durant tot el recorre-
gut. Un equip de neteja de la Paeria, s’ha 
encarregar de deixar-ho tot net.

Vam portar un bidó amb aigua a casa 
de la Dolors Canosa per a que en pogués 
fer el repartiment al barri del Ametllers. 
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Tot i els retrets de l’any passat quan ens en 
vam oblidar de portar-li, aquest any, ningú 
del barri ha anat a buscar-ne.

Un any més l’Agrupament Escolta 
i Guia Coll de les Savines, és qui s’ha 
encarregat dels cóssos. 

A les 8 del vespre s’ha celebrat la 
segona concorreguda Missa cantada, 
concelebrada per cinc capellans i amb 
sermó a càrrec de Mn. Joan Sanglas i 
Banús, rector de Calaf i deu parròquies 
més.3 

Un any més la Coral les Savines ha fet 
un concert i han cantat els goigs. 

Finalment, a les 11 de la nit a la pla-
ceta, s’ha celebrat el ball de fi de festa 
amenitzat pel grup Zarabanda. 

3 Podeu llegir el sermó a la pàgina 139.

Exposicions.-

- Aquest any se celebra l’Any Amades, 
i en col·laboració amb el Museu Comarcal 
de Cervera, hem aconseguit tenir a Cerve-
ra l’exposició “Joan Amades. La memòria 
del poble”.

Defuncions.-

Durant l’any 2009 ens han deixat 
moltes persones vinculades al barri. El 
24 de gener, als 90 anys, Maria Trilla 
Bacardit, àvia de dues pubilles: Ariadna 
Bonjoch Farré, pubilla de l’any 2001 i 
Maria Bonjoch Jaques, pubilla de l’any 
2006. El 27 de febrer, als 84 anys, Rafael 
Solé Ubach, avi de Marta Solé Soteres, 
pubilla de l’any 2001. Sempre ens tenia 
a punt la imatge de Sant Magí de casa 
seva. Aquesta imatge és la que adornava 
la càrrega de ca l’Oromí i també l’hem 
fet servir en diferents exposicions. El 22 
de març, als 88 anys, Amadeu Comorera 
Cuscó. Ex-veí. Capità els anys 1952-53. 
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Va ser distingit com a “Maginet” l’any 
2006. Avi de Fanny Hidalgo Comorera, 
pubilla de l’any 2007. L’1 d’abril, als 77 
anys, Josep Cisteró Albareda. De molts 
anys ha estat la persona que ens ha fa-
cilitat els ruquets, mules i cavalls per la 
festa. Per aquest motiu, l’any 2008 va ser 
nomenat “Maginet”. El 12 d’abril, als 93 
anys, Trinitat Santos Botella. Ex-veïna del 
barri. El 23 d’abril, als 81 anys, Paquita 
Busquets Guix. Mentre va regentar l’Ad-
ministració de Loteria, va obsequiar als 
portants amb una participació pel sorteig 
de la setmana de Sant Magí. L’11 de juny, 
als 80 anys, Antoni Martí Vall. Casat amb 
M. Teresa Falip, ex-veïna del barri. Bon 
col·laborador de la festa. Va participar 
moltes vegades a la caminada nocturna. 
El 13 de juliol, als 82 anys, Pere Allué 
Farré, casat amb Ramona Balcells Satorra, 
ex-veïna. El 26 d’agost, als 45 anys, Martí 
Xandri Pons. Sempre tenia el forn a punt 
per les diferents festes. El 27 d’agost, als 
61 anys, Isidor Cònsul Giribet, l’entusi-
asta col·laborador de la festa, Pregoner de 
l’any 1998. Tot i la greu malaltia que patia, 
la nit del 14 d’agost encara va recordar que 
no havíem anat a buscar-li els llibres que 
ens tenia preparats. El dia 18 era al balcó 
de casa seva per participar de l’Entrada de 
l’Aigua. Va fer venir a la Romy a comprar 
el sopar i des del balcó, darrera la persiana, 
discretament, va anar seguint la trobada 
del sopar de Sant Magí. El 31 d’agost, als 
83 anys, Rosa Traus Farré, veïna del carrer 
Estudivell. Vídua del portant Maginet de 
l’any 2002, Ramon Pifarré Solé. Àvia del 
portant Xavier Martí Pifarré. El 8 d’oc-
tubre, als 88 anys, Concepció Rebolleda 
Vilardosa, ex-veïna. El 18 d’octubre, als 
72 anys Antoni Pintó Paradell, sempre 
disposat a col·laborar en les activitats cul-
turals de Cervera. El 17 de novembre, als 

88 anys, Magí Vila Galofre, un dels pocs 
que duen aquest nom. L’1 de desembre, als 
59 anys, Pilar Cucurull Rubí, ex-veïna del 
carrer Buidasacs. Cantava a la Coral les 
Savines. La missa del vespre del dia 19 va 
ser la seva última participació a la festa. El 
17 de desembre, als 66 anys, Manel Alsina 
Bacardí. Del seu forn molts anys n’han 
sortit les coques de l’esmorzar del dia de 
Sant Magí. També el 17 de desembre, als 
71 anys, M. Dolors Tarsà Viladot, esposa 
d’Antonio Viñuela Fernàndez, autor d’un 
quadre sobre la Festa de Sant Magí.

Tots els qui durant la seva vida han fet 
possible la Festa de Sant Magí rebin amb 
aquestes lletres el nostre reconeixement i 
agraïment, així com tots els seus familiars, 
el nostre condol.

Varis.-

Se segueix amb la restauració del 
retaule de fusta pel cambril, aquest any 
s’ha restaurat la part superior. 

El diumenge 24 de maig de 2009, es 
va celebrar el 9è. aniversari de la recons-
trucció de la Capelleta del Clot de Sant 
Magí. El cartell el va fer la Nati Guti-
érrez. Es tracta d’unes petjades que ens 
encaminen a la Capelleta. La Festa com 
els altres anys consisteix en un esmorzar 
de germanor i una tirada de Bitlles. Hem 
comptat amb la col·laboració de la Paeria 
de Cervera, de la Parròquia de Cervera, 
del Centre Excursionista de la Segarra, 
dels Grups de Bitlles i dels Veïns de la 
contrada. Un any més, a l’obrir el paquet 
de la llonganissa de la Xarcuteria Vilà, hi 
trobem el detall d’un paquet complemen-
tari. El premi de la tirada de bitlles era un 
pernil; l’han disputat els següents equips: 
Barri del Ametllers, C.B Lloreta kin, C.B. 
Cervera, Los del Huerto, C.B. Mas Duran, 
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C.B.Tordera, i C.B. Vergós. El guanyador 
va ser l’equip del barri dels Ametllers. 
Entre tots els inscrits vam sortejar un re-
gal sorpresa: una planxa de vapor i en va 
resultar guanyadora amb el número 242, 
Isabel Iglesias. Al Quaderns Barri de Sant 
Magí, Núm. 19, pàg. 125-132, el Josep M. 
Lloveras ho explica amb detall.

El Tríduum 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 Toia ha consistit en escollir un ob-
sequi dels tres que entren al sorteig: una 
càmera de vídeo JVC, un robot aspirador 
Roomba i una consola Wii Nintendo. 
El número premiat és el que coincideix 
amb les tres últimes xifres del sorteig de 
l’ONCE del dia 20 d’agost. Els obsequis 
són de Ferreteria Graells Bergadà i amb el 
seu patrocini hem venut els números a 2 € 
per butlleta. El número premiat ha estat el 

875 i l’afortunat guanyador ha estat Magí 
Salat Segués, que ha escollit la càmera de 
vídeo4. Enhorabona!

A la cova, el Magí Torres ha tornat 
a fer funcionar els mecanismes que per-
meten que una imatge de Sant Magí doni 
tres cops amb el gaiato. Sempre hi ha gent 
expectant! 

El diumenge 26 d’abril, es va celebrar 
la festa a l’ermita de Sant Magí a Guar-
diola (la Noguera). Va fer un dia de pluja 
i la celebració es va fer a l’església del 
poble en lloc de l’ermita. La missa va ser 
concelebrada per Mn. Bonifaci Fortuny 
amb Mn. Francesc Gallart, actual rector de 
Sant Magí de la Brufaganya. La coca amb 
xocolata i beguda per a tothom i el sorteig 

4 Publicat a La Veu de la Segarra de 4 de setembre 
de 2009.
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de diferents toies, es va fer a l’aixopluc 
d’un magatzem agrícola.

El segon diumenge de juny, aquest 
any era el dia 14, es va celebrar l’Aplec 
de les Roses al Santuari de la Brufaganya. 
L’organitzen els Maginets tarragonins. 

Els dies 27 i 28 de juny es va celebrar 
el III Aplec de la Capelleta de Sant Magí 
a Santa Coloma de Queralt. El diumenge 
28 es va fer la Trobada d’intercanvi de 
plaques de cava. Es podia comprar cava 
amb una xapa que tenia una fotografia de 
la Capelleta.

A l’1 d’agost, amb el títol “Agerma-
nats per Sant Magí”, Mn. Gallart ens va 
convocar a Santa Coloma de Queralt, a la 
reunió de les Confraries i Associacions de 
Sant Magí. Hi vam anar amb el Mingo.

Des l’any 2003, any en que la Confra-
ria de Sant Magí Màrtir de Barcelona en 
va prendre l’acord, se celebra la festa de 
Sant Magí el diumenge més proper al 19 
d’agost. Aquest any va ser el diumenge 
dia 23.

Amb el Mingo, el Miquel Pont i l’Edu-
ard Montiu, vam assistir a Barcelona a 
l’emotiu acte de comiat de l’Isidor Cònsul.

L’11 de setembre, a l’Auditori Muni-
cipal de Cervera, participem a l’acte de 
comiat de l’Isidor Cònsul. Juntament amb 
la Laura Sala hi llegim unes paraules de 
condol, record i homenatge.5

El tercer diumenge de setembre, 
aquest any dia 22, es va celebrar l’Aplec 
de Sant Magí, organitzat per la Confraria 

5 Podeu llegir l’article Comiat d’Isidor Cònsul, a 
la pàgina 89.

de Sant Magí màrtir de Barcelona. Com 
he explicat abans ens va servir per veure 
diferents alternatives de camins de Santa 
Coloma a Sant Magí.

Aquest any el fotògraf encarregat de 
la festa ha estat Jordi Prats de Gendre 
fotògraf. 

Transports Pedrós Vila (TPV), un any 
més, ens ha fet gratuïtament el servei de 
missatgeria amb els organismes oficials 
de Lleida i Barcelona.

A part de les nostres, hem tingut 
participacions pel sorteig de la loteria de 
Nadal de les Confraries de Barcelona i 
de Tarragona.

S’han demanat ajudes als diferents 
organismes oficials que n’han convocat 
durant l’any 2009: Paeria de Cervera, Di-
putació de Lleida, Departament de Cultura 
i Departament de Benestar i Família. 

Formem part de l’Agrupació Seny 
Major, nova entitat amb la finalitat de 
coordinar els actes de cultura popular i 
tradicional, així com mantenir, estudiar, 
enriquir i fomentar els balls populars i 
activitats de carrer de Cervera. 

El dia 18 de desembre, a la sala 
Francesc Buireu, s’ha presentat el llibre: 
Cervera, quina història!. En són autors: 
del dibuixos el Ton Granell i del text la 
M. Teresa Salat. El llibre ha estat editat 
pel Centre Municipal de Cultura. Els 
dos protagonistes d’aquest còmic són la 
Magda i l’arxiver Magí... Per la M. Teresa 
Salat és obvi que així s’havia de dir el 
protagonista. 

El dia 19 de desembre, vam assistir a 
la presentació a l’Auditori Municipal, del 
CD del Duet Alborada. Aquest CD inclou 
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l’Havanera de Sant Magí, que amb lletra 
de M. Isabel Valverde es va estrenar durant 
el sopar de Sant Magí de 2008.

Finalment, agraïm la col·laboració de 
tot l’Ajuntament, tant del Consistori com 
del personal administratiu, policial i de 
serveis. Com cada any ens han ajudat en 
tot el que està al seu abast. 

En aquest capítol d’agraïment sempre 
hi ha el neguit d’oblidar-se algú. Si és el 
cas, no és pas amb intenció, per això vo-
lem que consti el reconeixement agraït per 
tothom que té el sentiment per a la Festa!

Moltes gràcies! 

• • • 

Efemèrides 2010.

En el que va d’any ens cal lamentar la 
defunció de diferents persones relaciona-
des amb Sant Magí: 

- El 5 de febrer, als 29 anys, Diego 

Gallardo González, participant de la festa 
i col·laborador amb la Pastisseria Sangrà.

- El 7 de marc, als 84 anys, Cecília 
Rios Solé, veïna del barri.

- El 4 de maig, als 86 anys, Roser de 
Nuix Capdevila. Mare dels col·laboradors 
Eduard Montiu i de Mn. Josep M. Montiu. 
Sogra de Magí Raich Brufau, pregoner de 
l’any 2001 i gran col·laborador de la festa. 
Àvia de la Laia Raich Montiu, pubilla de 
l’any 2004.

- El 18 de maig, als 79 anys, Sebastià 
Xandri Borràs. Del seu forn n’han sortit 
aquest darrers anys el panets pels esmor-
zars de les caminades i les coques per 
l’esmorzar del dia de Sant Magí.

- El 25 de maig, als 81 anys, Lluís 
Melgosa Creus. Durant molts anys va fa-
cilitar-nos camió i xofer per portar l’Aigua 
des de les Fonts de la Brufaganya.

- L’11 de juny, als 92 anys, Francesc 
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Bonet Estela, pare de Mn. Antoni Bonet, 
rector de la Parròquia de Santa Maria de 
Cervera i de Carme Bonet, ambdós col-
laboradors habituals de la Festa.

- El 19 de juny, als 75 anys, Joan 
Boldú Montraveta, ex-veí del carrer de 
Buidasacs.

- El 23 de juny, als 84 anys, Montserrat 
Anglarill Comas. La seva filla M. Teresa 
sempre ha estat de la colla de Sant Magí.

El 25 d’abril es va celebrar l’aplec de 
l’ermita de Sant Magí a Guardiola (la No-
guera). Ha fet un dia primaveral. Després 
de la missa, coca i beguda per a tothom, 
mentre es venen les tires amb el números 
pel sorteig de les sis toies. Com sempre, 
tot en perfecte estat de conservació. Es 
nota que hi ha algun veí que ho vetlla! 

El 23 de maig hem celebrat el 10è. 
aniversari de la reconstrucció de la Ca-

pelleta del Clot de Sant Magí.6 A part de 
la tradicional caminada i de la tirada de 
bitlles, aquest any hem tingut un recital 
d’havaneres a càrrec del Duet Alborada.

El dilluns dia 24 de maig, a les 8 del 
vespre, a la sala de Plens del Palau de la 
Diputació de Tarragona, s’ha presentat 
El llibre dels Goigs de Sant Magí, obra 
preparada i coordinada per Mn. Joan Roig 
i Montserrat. Hi hem anat el Mingo Benet, 
el Ramon M. Razquin i jo.

El 13 de juny s’ha celebrat l’Aplec de 
les Roses al Santuari de la Brufaganya. 
S’ha beneït una nova imatge que substi-
tueix la que van robar l’any 2004. 

6 Podeu llegir l’article 10è Aniversari de la Recons-
trucció de la Capelleta del Clot de Sant Magí, a la 
pàgina 161.
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El 26 i 27 de juny, s’ha celebrat a Santa 
Coloma de Queralt, el 4rt. Aplec de la 
Capelleta de Sant Magí. En motiu de la 
3a. Trobada d’intercanvi de plaques de 
cava, s’ha editat una xapa de record, que 
es podia adquirir amb o sense la botella 
de cava.

El diumenge dia 18 de juliol, ha ce-
lebrat els 50 anys d’ordenació sacerdotal 
Mn. Antoni Martínez Trilla. Va néixer al 
barri, en concret en una casa de la Placeta, 
amb el Mingo i la Victòria, hem anat a la 
missa i en acabar li hem donat un gaiato 
adornat amb boix i espígol lligat amb 
mides de diferents colors. 

Amb el Mingo o amb el Miquel Co-
dina, seguint la convocatòria de la nova 
Associació d’Amics de Sant Magí de la 
Brufaganya i el seu entorn, hem anat a 
ajudar a les tasques de neteja de l’entorn 
del Santuari i de les fonts.

La campana que ens va regalar la 
família Cinca-Benet, l’hem deixat per 
diferents motius i a diferents entitats. A 
la Creu Roja pels actes que va organitzar 
per la Marató de TV3 i als Campaners 
de Cervera, quan han acudit a alguna fira 
o exposició. El suport que al seu dia hi 
vam construir amb el Mingo, facilita el 
seu trasllat i que sigui fàcil fer-la sonar, 
especialment per la canalla.

Projectes... els de sempre:

– Reconstrucció del campanar de 
l’església de Sant Magí i arranjament de 
la teulada.

– Edició del nou llibre de fotografia 
d’autor.

–  Edició d’un CD de la diferent mú-
sica que hi ha de Sant Magí.

– Construcció d’uns fogons a la Ca-
pelleta del Clot de Sant Magí, cercar-hi 
aigua.

– Etc.


