MEMÒRIA DE L’ANY 2008 DE
L’ASSOCIACIÓ AMICS DE SANT MAGÍ
Josep Mas Segura
Associació Amics de Sant Magí
La Festa -PromocióEl cartell.- Un any més ha estat dissenyat per Jordi Sàrries. El cartell en paper
blanc, és a dues tintes, vermell i negre. Es
tracta de la lletra “M”, de color vermell,
a la que ha tingut l’encert de simular-hi
uns peus. A la part superior dreta hi ha
dibuixat de color negre, un ovalat cap
d’un ruquet: les orelles dretes i atentes,
l’ull viu i sense boca... A l’altre extrem
la cua. És molt efectiu, identifica la festa.
És una poesia visual. Hi ha escrit en lletra
vermella, Festa de Sant Magí, i en lletra
negra les dates: 15, 18 i 19 d’agost del
2008 · Cervera. 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, Institut d’Estudis
Ilerdencs, Centre Comarcal de Cultura
i l’Agència de Residus de Catalunya. Se
n’han editat 250 cartells. Un any més
l’objectiu plenament aconseguit!
El programa d’actes.- A l’igual que
l’any passat, hem editat en un díptic el
programa de la festa. Aquest programa
de mà l’hem repartit per les bústies de tot
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Cervera, i 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 d’activitats.
Utilitza els mateixos colors del cartell de
la Festa. A la part inferior del primer full
hi ha deixat un espai pel patrocinador.
A la contraportada s’hi 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 Brufaganya, en el seu programa semestral
d’activitats.
- S’ha editat el “Quaderns Barri de
Sant Magí Núm. 18”. Consta de 266 pàgines, 16 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 (13), de la gent (23) 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’he coordinada
jo, comptant amb la revisió lingüística de
Judit Estopà, Teresa Puig i Anna Mas. El
quadern consta de 43 articles, complementats amb 98 fotografies, 4 dibuixos,
15 il·lustracions i el joc De Sant Magí a
Sant Magí acompanyat de les bases per
jugar-hi. L’edició dels 1.300 exemplars,
ha estat possible gràcies a poder comptar
amb 113 anunciants col·laboradors.
- El Joan Puig ens ha actualitzat la
pàgina de Sant Magí a Internet: http://
www.santmagi.org.
- Ha sortit notícia de la Festa als diaris:
Segre, La Mañana, La veu de la Segarra,
Segarra Actualitat, La Vanguardia.
Ràdio.- Entrevistes a: RAC1, Com
Ràdio, Catalunya Ràdio i Ràdio Tàrrega.
Dia 15. “Arriba a Sant Magí com
puguis”

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.
Un vehicle tot terreny del Parc de
Bombers de Cervera, conduït per l’Agustí
Castellà, ens va acompanyar a marcar el
camí. Hi vam anar amb el Domingo Benet
i el Francesc Seroles, el diumenge dia 10
d’agost. El preu de 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
al sorteig dels 149 regals, cedits pels comerços de Cervera i exposats a l’aparador
de la Pastisseria Agustí. Queda reflectida aquesta col·laboració a les pàgines
d’anunciants col·laboradors del Quadern.

Un any més hem comptat, per organitzar la “XVII Marxa a la Brufaganya”,
amb la col·laboració del Centre Excursionista de la Segarra, de la Penya Ciclista,
del Grup de ciclistes tot terreny BTT.

El record és una samarreta de cotó de
color blanc, amb la serigrafia de la imatge del cartell a dues tintes, en vermell i
negre. S’ha estampat un dibuix a la part
frontal, i un de més petit a la part superior
del darrera. Se n’han fet 380 unitats de
diferents talles.

Hem informat al Cos de Mossos
d’Esquadra de l’activitat i del trajecte
que seguim.

Per acompanyar els caminants des de
Cervera hem comptat amb el suport del
Parc de Bombers amb l’aportació de per-

Dades de participació
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Sorteig. Fotografia Gómez-Grau.

sonal: Marc González i Lourdes Franco,
i també d’un vehicle tot terreny. Com els
altres anys, també hem comptat amb el
Miquel Codina amb el seu furgó, acompanyat aquest any del Ramon Rauret. Els
guies han estat el Xavier Juan i el Francesc
Seroles.
Per tal de fer la caminada més segura,
el Miquel Codina s’avança i senyalitza
els punts on hi pot haver dubtes amb lots
d’intermitència de les que es fan servir per
a senyalitzar les obres. 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 Pl. 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,
193

galetes, xocolata, llet i cafè, donatiu
del Supermercat Esclat. Fa una nit molt
freda i el beure calent és el que té més
èxit. Repartim també unes tires de paper
reflectant, per a que els caminants se les
col·loquin en lloc ben visible, a fi de poder
caminar, el més protegits possible, els
4 quilòmetres de carretera (gairebé una
hora de camí) que van des de la corba de
Ferriols fins al bosc d’Ibarra.
Per caminar aquest trajecte, es
procura d’anar el més agrupats possible
i de forma alineada. Al davant la
furgoneta del Miquel Codina amb els
llums d’intermitència encesos i un
pilot de senyalització intermitent al
sostre del furgó. Tancant el grup, el
vehicle dels bombers amb l’enllumenat
d’emergència. Tot i això vam tenir un
ensurt amb un cotxe. La carretera és molt
estreta i al caminar, com és normal es

fan grups, això fa que s’ocupi més espai
de carretera i que dos cotxes gairebé no
passin. Fins que no trobem un camí que
eviti el pas per la carretera, aquest tram,
caldria fer-lo ben afilerats.
Per a donar suport als biciclistes de
carretera hem comptat amb el vehicle
de 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 pel Jordi Vicente.
Duen menjar, aigua, una farmaciola, obsequi d’Asepeyo i eines especifiques per
bicicleta, facilitades per Esports Truga.
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 pernil, ja tallat, que un any més hem trobat
pagats! Moltíssimes gràcies!
L’esmorzar es prepara en equip: uns
tallen el pa, altres el suquen amb tomàquet, sal i oli, i uns altres hi posen la
vianda i ho emboliquen amb el tovalló
per portar-ho cap a la taula de distribució.
A quarts de nou del matí, amb la
reconfortant visió de veure els dos autocars encarats per a la tornada, arriben els
primers caminants, que ja troben a punt
l’esmorzar. Per beure poden triar entre
l’aigua de les Fonts de la Brufaganya o
bé altres begudes que hi ha al furgó de
Carbòniques Prat.
Continua fent un matí molt fred, un dia
més propi de novembre que no d’agost.
Aquest any tothom busca un bon resguard
i llocs solejats. Ha calgut fer servir els
autocars per a resguardar-nos del fred...
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Les futures mares de la Júlia i del Guillem.
Fotografia Victòria Fusté.

En acabar d’esmorzar se sortegen els
149 obsequis cedits pels comerciants de
Cervera, entre els 218 participants inscrits.
Com que tenim anotat el nom del participant a la matriu de la butlleta d’inscripció,
permet cantar nom i número, fet que
agilitza el sorteig. La Nati Gutiérrez ha
preparat un diploma que acredita i honora
als preparadors de l’esmorzar.
Just després d’acabar el sorteig han
sortit els autocars de tornada cap a Cervera, amb gent cansada i enfredolicada,
però contenta d’haver participat.
Aquest any, crec que degut al temps
tant impropi de l’agost, l’espera per tornar
s’ha fet més llarga. Altres anys només
pel fet de seguir les ombres, i ara parlar
amb uns, ara amb d’altres, l’espera es feia
més suportable. Nosaltres el que volem és
optimitzar recursos, però entre l’arribada
d’uns participants i altres hi ha un bon

espai de temps. Una opció seria que els
caminants de Cervera sortissin més tard,
però l’últim tram de caminada el farien,
normalment, amb un bon bat de sol. Els biciclistes no poden sortir més matí, perquè
encara no s’hi veu... La solució pot ser que
quan hi hagi un autocar ple, que marxi,
però això farà perdre l’estona de compartir
uns i altres l’experiència d’aquest, per
nosaltres, tant especial “Arriba a Sant
Magí com puguis”
Les bicicletes les ha recollit el remolc
de la Penya Ciclista, el furgó de les begudes 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 uns quants per anar a
la missa d’una al Santuari, però hem tingut
la sorpresa de que el capellà, tot hi haverli comunicat i d’estar anunciada la missa
al cartell de la porta del Santuari, no ha
vingut! Hem esperat el temps prudencial,
pensant en algun contratemps i finalment
hem marxat. Hem deixat una nota a l’escletxa on abans hi havia la caixeta per a
les almoines, fent-li saber de la nostra
estada i hem tornat cap a Cervera sense
la certificació que cada any el rector del
Santuari ens feia per donar fe de la procedència de l’Aigua. Dies més tard, hem
sabut que el dia de Sant Magí tampoc hi
va anar cap capellà...
Com cada any, cal agrair la solidaritat,
la col·laboració i la bona predisposició
de tothom.
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Dia 18 -VigíliaA les set del matí, posem la vela a la
placeta. El Ton Miguell guarneix amb
boix el muntant que adorna la portalada
i la fornicula. 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 comprobar que
la cavalleria és a l’estable, a punt per a
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.
A la paret de la façana lateral de la
capella que ens porta a la cova hi preparem una exposició amb fotocòpies de les
fotografies del concurs i d’altres temes
de la Festa.
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 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 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

Àlex Broch, Isidor Cònsul, Joan Valldaura, Miquel Pont i Albert Turull. Fotografia Gómez-Grau.

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 llibre
A les 6 de la tarda es va presentar a
l’Auditori Municipal, el llibre Tractat de
Geografia, d’Isidor Cònsul, Premi Marian Vayreda 2008, Editorial Empúries,
Barcelona, 2006. La presentació ha estat
a càrrec d’Àlex Broch, Albert Turull i del
propi autor. A la Taula també hi havia el
Sr. Joan Valldaura, Paer en cap i Miquel
Pont en representació de l’Associació.
Entrada de l’Aigua
A les 6 hem començat a guarnir els
animals. Si es fa amb temps, és com es va
millor. Actualment ni ruquets, ni mules, ni
cavalls, estan acostumats a treballar, sort
en tenim de la Festa dels Tres Tombs que
molt lluïdament se celebra en diferents
ciutats.
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Ens vam trobar amb la sorpresa que
dos ruquets, dòcils com a corderets, ens
van donar problemes fins el punt d’haver-los de deixar a l’estable. Un d’ells al
sentir-se albardat va començar a encabritar-se, donar cops amb el cap, esgarrapar
on podia amb les potes del davant... vam
desguarnir-lo, el perill era evident! L’altre,
també al sentir-se albardat es va deixar
caure al terra, estratègia que fan servir
els animals per evitar treballar, però ja
no teníem temps de fer-li perdre aquest
“vici” que es corregeix amb persistència,
fent-li entendre que tantes vegades com
es deixi caure, tantes li caldrà alçar-se i
començar de nou...
El cavall que havia d’anar al carro,
dòcil també com un corder, és de caràcter
enyoradís i conforme s’anava quedant sol
a l’estable s’anava posant més nerviós.
Una vegada enganxat i en companyia dels
altres animals, calma total.
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’escenificació del Sant a càrrec de Jordi Casado
Samitier acompanyat per les pubilles de
l’any 2007, la Laia Capdevila Riera i la
Fanny Hidalgo Comorera. Els segueixen
la Banda de música Musical Alegria. A
continuació, els Regidors del Consistori
Municipal. Al seu darrera segueixen les
càrregues menades pels portant, uniformats amb la camisa blanca i pantaló negre,
seguint l’ordre següent: Xavier Martí Pifarré, Domènec Benet Roig, Bernat Simón
Benet, Antoni Cisteró Jaume, Lluís Simón
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 menat pel Mingo, ple de
quitxalla amb el vestit tradicional català,
i que aquest any eren: Àngela Gutiérrez

Fernández, Anna Pujol Taló, Arnau Martínez Puig, els germans Martí i Laia Pirla
Torrell, Pau Escutia Canela, Gerard Torras
Canela i Cèlia Segura Torres.
Durant el recorregut n’han anat pujant
altres per tal de fer-los una fotografia. De
la màquina me n’he ocupat jo. (La màquina és el mecanisme de fre del carro).
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, la samarreta que es
va donar de record de la XVII Marxa a
la Brufaganya, una botella de 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
pel sopar de Sant Magí a la plaça Major.

El carro. Fotografia Victòria Fusté.
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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!
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 (antigament 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 475
sopars i se’n van servir 430, ens cal millorar i ser més rígids amb les inscripcions!

Les 475 capses amb el sopar preparat
per la Pastisseria Agustí, estan a punt sota
els porxos de ca l’Alsina. Es distribueixen amb la mateixa celeritat dels altres
anys. Cada capsa conté: una esqueixada
de bacallà, un tros de coca de carbassó,
un entrepà de pernil salat i una pasta de
full Delícia de mar. El pastís ha estat un
“mousse” de llimona. 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.
Solament s’han venut 15 botelles del
cava etiquetades per a l’ocasió. Com l’any
passat les teníem en refresc a cal Porredon,
a les neveres que ens va deixar Carbonell
Vins i Licors.

Sopar de Sant Magí. Fotografia Gómez-Grau.
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Aquest any el Duet Alborada format
per Joan Valverde i Alexandre Robert, ens
ofereixen un recital d’havaneres i de cançó
catalana, a més a més estrenaran junt amb
la seva autora M. Isabel Valverde, la lletra
per l’havanera “Asunción”. Hem pensat
d’anar intercalant la cançó adequada al
que es presenti de la festa.
El Xavier Juan s’ha encarregat de donar la benvinguda a la Festa i ho fa amb
el següent text:
Hola bona nit a tothom i bon profit.
Quan s’acaba l’estiu, el dia s’escurça
i les tempestes comencen a sovintejar, ens
arriba a Cervera la Festa de Sant Magí.
Aquest any el dia 14 amb la sortida
dels caminants per anar a buscar l’aigua
a la Brufaganya, va coincidir amb un
dia de tempesta que va fer baixar considerablement les temperatures i també el
nombre de participants, sent només 38 els
que van fer tot el recorregut a peu. Si bé
l’endemà a la Brufaganya n’hi havia 218,
entre els quals es van sortejar 149 regals
cedits pels diferents comerciants.
La veritat, va ser una anada a buscar
a l’aigua, possiblement, de les més fredes
que es recorden.
Cal recordar que a la Brufaganya, el
passat 8 de juny, es va fer la benedicció
de la nova campana. L’anterior va ser
robada l’any 2005, i tot aquest temps la
vall de la Brufaganya va estar muda.
Una mica més dins de la festa, avui
s’ha fet la presentació del llibre d’Isidor
Cònsul “Tractat de geografia”, i també
s’ha inaugurat l’exposició de Pintura de
Joan Juanola a l’església de Sant Joan.
Aquest any la festa de Sant Magí crec
que torna a tenir l’encant especial que
l’any passat de ben segur no tenia. Quan
dic això estic pensant amb les campanes,
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Xavier Joan. Fotografia Gómez-Grau.

que li donen encara més importància com
a festa de la ciutat.
Parlant de campanes, agrair a la
família Cinca l’entrega que farà demà al
vespr,e a la capella, d’una campana per
a Sant Magí.
Cal destacar també la imatge de Sant
Magí que ha creat Seyart i que incorpora
en el seu catàleg de venta.
És d’agrair que particulars, empreses, institucions i tota mena de gent de
Cervera, tingui aquesta predisposició per
la festa de Sant Magí i hi col·labori tan
desinteressadament.
De ben segur, això dóna ganes de
tirar endavant a la Junta i a les incorporacions que hi hagut de nous veïns. Una
de les principals reclamacions que ha
tingut aquesta Junta, i també un tema de

discussió entre veïns, és sense cap mena
de dubte, el de la muralla, (també dit mur
de la vergonya).
Després d’aquesta introducció i
benvinguda haurem de continuar
endavant, perquè ens queda moltes coses
per fer.
Començarem doncs pel pregoner.
He de dir-vos que:
És nascut a Cervera a l’octubre de
1958.
Va cursar els estudis primaris i batxillerat aquí a Cervera.
Llicenciat en dret per la Universitat Central de Barcelona on va acabar la
carrera l’any 1980.
Diplomat en assessoria fiscal i dret
tributari.
Màster especialista en dret mercantil
i societari.
Professor tutor de la Facultat de Dret
i d’Econòmiques i Empresarials al Centre
Associat de la UNED de Cervera durant
ja fa més de 25 anys, on imparteix classes
de Dret Mercantil de la Llicenciatura de
Dret, Econòmiques i Empresarials. Ha estat també professor de Nocions Jurídiques
Bàsiques per majors de 25 anys i de Dret
Administratiu de la Llicenciatura de Dret.
Actualment exerceix la seva activitat
professional com advocat des de fa ja mes
de 17 anys, al Departament Jurídic del
Consorci de la Zona Franca de Barcelona
on ostenta el càrrec de Director Jurídic
Adjunt per a Societats Participades.
Malgrat l’exercici de la seva tasca
professional a Barcelona, en Ramon M
Xuclà no ha deixat mai d’estar vinculat
a la ciutat i sempre ha estat implicat i ha
participat en els esdeveniments lúdics i
culturals de la ciutat. La seva vinculació
i compromís en la mateixa ho demostra
el ser cofundador de la revista Carreró
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de les Bruixes i cofundador també de
l’Isagoge, de l’Aquelarre i de l’Assemblea
de Joves. Actualment, aquesta vinculació
estreta amb Cervera queda palesa en
els seus escrits, doncs és col·laborador
habitual de la revista Segarra Actualitat,
on ha publicat més de deu dossiers entre
altres escrits, de Miscel·lània Cerverina
i dels mateixos Quaderns de Sant Magí.
Amb tots nosaltres el Sr. Ramon M
Xuclà Comas.
L’acompanyen a l’escenari les pubilles
de l’any passat, mentre el Duet Alborada
ens interpreta la cançó Pirineus.
Al pregó, el Sr. Xuclà planteja una
documentada hipòtesi sobre la devoció
cerverina a Sant Magí, vinculant-la als
antics veïns del barri, els dominics. (El
podeu llegir a la pàgina 89).
Seguidament es designa el “Maginet” de l’any. El Xavier ens diu que és la
persona que des de fa més de trenta anys
ens proporciona les cavalleries. És una
persona a la qui hi coincideix afició, espai
i ofici, fet que ens dóna un gran descans
als organitzadors pel que fa a la tria dels
animals i a l’ordre en el que se’ls ha de
col·locar a la comitiva. Al proposar-li el
nomenament ens va dir que no, que ell ja
cobrava per la seva feina i que la distinció la donéssim a una altra persona, però
creiem que ja li toca, i per tant el “Maginet“ de l’any és: Josep Cisteró Albareda
(†01/04/2009). El Josep no ve al sopar,
sempre es quedava a casa per vetllar els
animals, i al seu lloc recull la distinció
el seu net, l’Albert Cisteró Boldú, a qui
acompanyen les Pubilles mentre el Duet
Alborada canta l’havanera El meu avi. El
Miquel Pont li entrega el clàssic record
de la figura de ceràmica d’un relleu d’una
càrrega davant d’un perfil de Cervera,

Albert Cisteró rep el “Maginet” de mans de Miquel Pont. Fotografia Gómez-Grau.

disseny de l’artista segarrenc Francesc
Sociats Roig (†01/05/2005).
Seguidament es demana la presència
del Sr. Josep Raich a l’escenari per a que
ens dugui el sobre on hi ha el nom de les
Pubilles de l’any 2008, es recorda una
vegada més que antigament rebien el
títol de “Reines de la Festa”. Resulten
nomenades la nova veïna del barri Sílvia
Salsench Ollé, en representació local i
Georgina Sàrries Lòpez, en representació
dels cerverins no residents. El Mingo i jo
les acompanyem a l’escenari, mentre el
Duet Alborada interpreta la cançó Llevantina. Les bandes, brodades per la Sra.
Trini Tolosa Comas, les hi han posat les
Pubilles de l’any passat la Laia Capdevila
Riera i la Fanny Hidalgo Comorera. Els
rams de flors, de Floristeria Noemí, els
hi han donat el Sr. Joan Valldaura, Paer
en Cap i el Sr. Raimon Fusté, Regidor
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d’Hisenda, Promoció Econòmica i Noves
Tecnologies. La Victòria Fusté, l’Anna
Mas, l’Imma Miranda i el Xavier Seroles,
els hi fan entrega dels regals següents:
Joieria-rellotgeria Gisel, unes polseres
de plata; Sastreria Miret, jersei i jaqueta
de conjunt; Calçats Martí, unes sabates;
Gómez Grau, un àlbum de fotografia,
Òptica Riera, unes llentilles de color i un
estoig; Associació Amics de Sant Magí,
uns pantalons; i de Pastisseria Agustí, una
capça de bombons.
El Duet Alborada interpreta el vals El
amor es como el vino, per a que el ballin
les Pubilles amb el Sr. JoanValldaura i el
Sr. Raimon Fusté.
A continuació es fa l’entrega de premis
del 5è. Concurs de Fotografia. El Xavier
ens explica que només s’hi han presentat
9 fotografies de tres autors diferents. La
baixa participació al concurs ens ha portat

Laia Capdevila i Fanny Hidalgo (Pubilles 2007). Georgina Sàrries i Sílvia Salsench.
Fotografia Gómez-Grau.

a decidir que per a aquest any 2009 no es
convoqui un nou concurs. El resultat ha
estat el següent:
3r premi: El jurat el declarà desert.
2n premi: Amb el títol Anem plegats,
d’Albert Prats.
1r premi: amb el títol Maqueta del
Santuari, de Victòria Fusté.
El premi és un quadre que incorpora
un relleu de ceràmica on s’hi pot posar
flors, és de la botiga Les Voltes.

- Imatge d’un arbre amb tenda de
campanya, dins de metacrilat, el número
premiat és el 556, el té Joaquim Granell.
- Conjunt de collar i arracades, pel número 435, el té Josep Claudi Serés Gómez.
- Imatge d’un càntir, dins de metacrilat, pel número 50, que correspon a
Carme Parra.
- Imatge de Sant Magí, també dins del
vidre metacrilat, li va tocar a la M. Lluïsa
Castells amb el número 176.

Seguidament es demana una mà
innocent per sortejar el pernil entre els
portants, la Mariona Comas de 3 anys,
va treure la butlleta que corresponia al
portant Isidre Vives Bonjoch.

Aquesta imatge de Sant Magí és la
reproducció de la imatge que hi havia a
la Capella de Sant Magí, malauradament
cremada l’any 1936. S’ha obtingut a partir
d’una fotografia de l’any 1916. Suposem
que és la imatge encarregada per Mn.
Magí Perelló l’any 1743. Podeu trobar
mes informació a l’article del Sr. Llobet
al Quaderns Barri de Sant Magí. Núm, 13.

Els tiquets del sopar van numerats i
això ens facilita el sorteig dels regals de
Seyart, la Mariona agafa quatre resguards
que corresponen:
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Aquesta obra que avui sortegem entre tots
els assistents, queda incorpora al catàleg
de Seyart i la podeu adquirir als comerços
distribuïdors d’aquesta marca cerverina.

l’emissora EAJ 1 i un enregistrament de
la casa Berliner’s Gramophone, a començaments de l’any 1900, per la Banda de la
Casa Provincial de Caridad de Barcelona.

Arriba un dels moments esperats de
la nit, l’estrena de la lletra per l’havanera
“Asunción”, amb el Duet Alborada.

Com a mínim aquest és el tercer intent
de lletra. Un el podem llegir a l’article
abans esmentat. Un altre el tarareja el
Lluís Felip (Magí que amb el seu gaieto,
una aigua va florir...). Ara tenim la sort
de comptar amb una poetessa al barri,
la M. Isabel Valverde i amb un duo que,
com heu pogut escoltar, canten molt bé
les havaneres.

La música, que tradicionalment acompanya la comitiva d’Entrada i de Repartiment de l’Aigua, és la de les havaneres:
“Brisa del mar” i “Asunción”. Al
Quadern núm. 8 de Notícia de Cervera
i la Segarra, Ramon M. Xuclà (tiet del
pregoner d’enguany), ens explicava que
no se’n coneixia l’autor. Sembla ser que
de l’havanera “Asunción” en podria ser
autor el figuerenc Albert Cotó. El Ramon
M. Razquin ha trobat a Internet una composició d’aquest autor, així com també
una retransmissió radiofònica a les 11 del
matí del dissabte 24 d’agost de 1929, per

Tot plegat va néixer el passat 18 de
maig (festa de Sant Felix de Cantalicio
–havia tingut altar a la capella de Sant
Magí-), durant la celebració del “8è Aniversari de la reconstrucció de la Capelleta
de Sant Magí”. Tot esmorzant, algú va
demanar als components del duo que
cantessin i ara aquí en tenim el resultat, la

Ball de la coca. Fotografia Gómez-Grau
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poesia de la M. Isabel, La desfilada, feta
a mida per l’havanera Asunción.
Una vegada feta la interpretació,
llargament aplaudida, és demana que
l’autora pugi a l’escenari per poder fer
la repetició a tres veus, molts descobrim
que la M. Isabel a part d’escriure molt bé,
també sap cantar molt bé. Hem repartit un
punt de llibre on hi ha impresa la lletra de
la cançó per a que tothom que vulgui la
pugui cantar.
Obsequiem amb un càntir de vidre als
intèrprets.
Per acabar la seva actuació el Duet
Alborada canta el Brindis, de la sarsuela
Marina.
Un dels motius de la convocatòria
d’aquest Sopar de Sant Magí és la recuperació 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:
que la persona o grup a qui es vulgui fer
ballar, hi estigui d’acord.
La primera coca se l’adjudica l’autoanomenada Taula del terror, per 50 €.
Demanen fer ballar el Paquito chocolatero, a una llista de més de 25 persones, la
majoria s’hi avenen i passem tots plegats
una estona ben agradable. La segona coca
se la queda el regidor Raimon Fusté, per
60 € i fa ballar als components de la “Taula del terror” i el consistori municipal.
La tercera coca se l’ha quedat l’Isidre
Vives per 90 €, demana que ballin dalt de
l’escenari el Francesc Sucarrats i el Jordi
Lloveras el vals El Danubio azul. Crec
que és dels anys que hem aconseguit que
aquest Ball de la coca sigui el que és: un
divertiment!

Els cóssos. Fotografia Gómez-Grau.
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Repartidors. Fotografia Gómez-Grau.

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.
Finalitzat el ball, i com sempre, tot
recollit: taules i cadires plegades i les escombraries als contenidors de reciclatge.
Dia 19 -Sant MagíEl dia comença a quarts de 6 del matí,
anant al forn a buscar les coques i preparant, tot seguit, la Capella i la Placeta per
a la concorreguda Missa de les 7.
Ens trobem amb la desagradable
sorpresa que totes les fotocòpies de les
fotografies de la festa que havíem penjat
a la paret de la Capella, durant la nit, van
ser cremades... No hi calen comentaris!
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 ser205

veix a l’entrada de cal Vives, a mitja costa
del carrer de Buidasacs.
A 2/4 de 9 s’ha començat el Repartiment de l’Aigua. La Sílvia, l’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. Tampoc ha sortit la càrrega
del Ton Boquet.
Fa uns anys que el carro l’incorporem
a la comitiva del Repartiment de l’Aigua,
al descans que es fa a la Pl. Pius XII, davant del CEIP Jaume Balmes. Però aquest
any no ha pogut ser, doncs el cavall que
havia de tirar el carro, al quedar-se sol a
l’estable, va començar a neguitejar-se per
l’enyorament i ens va fer por no poder-lo
dominar fins a trobar la resta de comitiva.
Aquests animals, els tenim d’un dia per
l’altre, no ens coneixen, per tant no ens
tenen confiança, fet que fa més difícil que
ens creguin. Tampoc s’està acostumat a
conviure amb carruatges i amb els proble-

Joaquim Cinca i M. Àngels Andreví, al costat de la campana. Fotografia Victòria Fusté.

mes que puguin portar, per això vam decidir amb el Bep que ja estava bé a l’estable.
Segurament que si se’ns hagués acudit de
deixar un altre cavall per fer-li companyia
no hauríem tingut aquest problema. Ja ho
diu la dita: Cavalls... Treballs!
El Xavier Lleonart segueix la comitiva
amb el cotxe del Mingo ple de garrafes
d’aigua, per tal d’abastar els repartidors.
El Mingo ha tingut un escapament d’aigua a casa, la seva sogra ha caigut i li han
hagut de curar la ferida amb varis punts
de sutura.
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
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engalanada la resta de 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 recorregut. Un equip de neteja de la Paeria, s’ha
encarregat de deixar-ho tot net.
Tot i haver comprat un bidó nou per
portar-lo a casa de la Dolors Canosa a fi
que en pogués fer el repartiment al barri
del Ametllers, per una cosa o per l’altra,
o per tot plegat, el bidó se’ns va quedar a
la Capella i els veïns, si van voler aigua
van haver de venir a buscar-la. Ens vam
adonar del descuit quan, a la missa del
vespre, ens ho van dir els seus dolguts
veïns. Ho sentim molt! Però...

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 concelebrada
per cinc capellans i amb sermó a càrrec de
Mn. Jaume Capdevila, de Prats de Rei (Podeu llegir el sermó a la pàgina 175). En
acabar la missa, vaig demanar disculpes
per dues coses: per què no podrien gaudir
de l’exposició cremada i pel descuit amb
el barri germà del Ametllers.
Tot seguit vam demanar als familiars
de Joan Cinca que s’apropessin a l’altar
per agrair-los públicament la donació que
feien d’aquesta campana que algun dia ens
agradaria col·locar al seu lloc, tot reconstruint el campanar d’espadanya o de cadireta de dos finestres que fins l’any 1936
coronava la Capella. La Paquita Benet,
vídua del Joan, ha volgut que fos el seu
fill Joaquim i la seva esposa M. Àngels,
els qui assistissin a aquesta tan especial
i emotiva donació. Mn. Antoni Bonet la
beneeix. El Joaquim i la M. Àngels la fan
dringar rebent un fort aplaudiment dels
assistents. Els hi hem donat com a record
d’agraïment un càntir de vidre.
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 placeta, s’ha celebrat el ball de fi de festa
amenitzat pel grup Zarabanda.
Exposicions.- Aquest any no teníem disponible cap
dels locals de la placeta on hem fet exposicions. Ens vam atrevir a fer-la al carrer,
en uns plafons que ens va deixar la Paeria.
Amb un entramat de cordill i boix hi vam
penjar fotocòpies de fotografies presen207

tades al concurs de fotografia , així com
també d’altres relacionades amb la festa.
Com he dit abans, es veu que a “algú” no
li deia agradar prou i hi va calar foc. (Algú,
està entre cometes per reflexar totes les
males intencions que hi vulgueu llegir).
- A l’església de Sant Joan, el pintor
Joan Juanola, ha exposat la seva obra
d’un realisme gairebé fotogràfic i amb el
mèrit d’haver començat a dibuixar i pintar
després de jubilar-se. És d’agrair que hagi
volgut inaugurar l’exposició per la Festa
de Sant Magí.
Defuncions.Durant l’any 2008 ens han deixat tot
un seguit de gent vinculada al barri: El 17
de gener, als 64 anys, Magdalena Rodríguez Bautista, veïna sempre disposada a
col·laborar al límit de les seves possibilitats materials. El 6 de febrer, als 72 anys,
Antonio Falip Bonjoch, ex-veí i portant,
fill d’una de les cases amb més participació a la Festa. El 22 de febrer, als 87 anys,
Joan Salat Tarrats, per molts l’alcalde
de sempre, que pel seu gran compromís
amb la Festa va ser nomenat “Maginet”
l’any 1998. El 24 de març, als 87 anys,
Josep Benet Morell, pregoner de la Festa
de l’any 2003, segons molts el cerverí
més important del segle XX. El 8 d’abril,
als 77 anys, Ramon M. Gomà Pont, exregidor, qui ens va deixar el camió per a
fer el trasllat de l’actual imatge, obra de
Joan Robles del Palau d’Anglesola. El
13 d’abril, als 58 anys, Josep M. Isante
Ramírez, ex-veí del barri, ens ha deixat desinteressadament, la gravació en pel·lícula
i en vídeo de gairebé tots els moments de
la Festa. El 5 de maig, als 73 anys, Trinitat
Arbones Ribes, ex-veïna del barri. El 6 de
maig als 57 anys, Rosa Verdes Tosquella,

Retaule. Fotografia Victòria Fusté

casada amb l’ex-veí Jordi Farré. El 26 de
juliol, als 66 anys, Josep M. Torné, sempre
disposat a col·laborar amb la festa. El 9
de setembre, als 96 anys, Josep M. Boquet
Tomàs, fill d’una de les cases històriques
de portants. El 18 d’octubre, als 80 anys,
Jaume Elias Raich, pare de l’Antonio
Elias, el pregoner de l’any 1997. El 25
d’octubre, als 90 anys, Isabel Elias Raich,
vídua d’Emili Rabell “Maginet” de l’any
1992. El 3 de novembre, als 87 anys.
Rosendo Segura Lloverola, avi del Toni
Nadal, presentador de la Festa en diferents
anys. El 28 de novembre, als 42 anys, Jordi
C. Morales Rondón, sempre disposat per
les activitats culturals cerverines. El 10
de desembre, als 78 anys, M. Carme Vilalta Farré, esposa de Salvador Noguera,
capità del barri els anys 1951-52, mentre
va poder, era un ferm puntal de la Secció
de Cultura Popular del CMC.
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Per tots els que durant la seva vida han
fet possible la Festa de Sant Magí rebin
amb aquestes lletres el nostre reconeixement i agraïment, així com tots el familiars
el condol.
(Vegi’s l’article de l’Eduard Montiu)
Varis.Se segueix amb la restauració del
retaule de fusta pel cambril, aquest any
s’ha restaurat una de les dues columnes.
El diumenge 18 de maig de 2008, es va
celebrar el 8è aniversari de la reconstrucció de la Capelleta del Clot de Sant Magí.
El cartell, fet per la Nati Gutiérrez, es pot
convertir en un joc similar al de l’Oca. El
titula De Sant Magí a Sant Magí, dibuixa
els llocs emblemàtics que seguim per anar
des de la Capella de Sant Magí fins a la
Capelleta del Clot de Sant Magí. (Podeu
trobar aquest joc al “Quaderns Barri de

Sant Magí, Núm. 18”, pàg. 263-264).
La celebració coincideix amb la Fira de
Sant Isidre i a l’església de Sant Joan hi
ha una exposició de Plantes aromàtiques
i medicinals, amb material cedit per Joan
Torrell de Barcelona. Per tal de relacionar
ambdues festes, amb la col·laboració de
Jaume Gabarró, vam organitzar la caminada per ensenyar en el seu medi natural,
les diferents plantes que hi havia a l’exposició. El Jaume, quan trobava alguna
d’aquestes plantes, aturava la caminada i
n’explicava les seves virtuts. La resta de
la Festa com els altres anys: esmorzar de
germanor i 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, en obrir el paquet de la llangonissa de
la Xarcuteria Vilà, hi trobem el detall d’un
paquet complementari. 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, C.B.Tordera, i
C.B. Vergós. El guanyador va ser l’equip
del barri dels Ametllers. Entre tots els
inscrits vam sortejar dos obsequies. Una
rajola de ceràmica on hi ha el joc “De
Sant Magí a Sant Magí” del cartell,
l’afortunat ha estat el Genís Lloreta amb
el número 22. Una Fotografia sobre tela de
Sebastià Caus, donada per BigMat Cama
i l’afortunada ha estat amb el número 27,
M. Teresa Comorera. Al Quaderns Barri
de Sant Magí, Núm. 18, pàg. 137-138, el
Josep M. Lloveras ho explica amb detall.
Dels any per recordar.
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.
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La Toia ha consistit en escollir un obsequi dels tres que entren al sorteig: una
càmera de vídeo, un televisor de pantalla
plana, i una càmera digital. 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
807, venut per la pròpia ferreteria a Maria
Ojuel Solsona, i ha escollit la càmera de
vídeo. Enhorabona!
A la cova, el Magí Torres ha tornat
a fer funcionar els mecanismes que permeten que una imatge de Sant Magí doni
tres cops amb el gaiato. Sempre hi ha gent
expectant!
La Nati Gutiérrez ha decorat uns ciris
amb la simbologia de Sant Magí.
La Conxita Baranguà ha fet de ganxet

Tocant la campana. Fotografia Josep Mas.

els sobretaules dels altars laterals.
El diumenge 27 d’abril, es va celebrar
la festa a l’ermita de Sant Magí a Guardiola (la Noguera). Amb el patrocini dels
Amics dels goigs de Barcelona, s’ha editat
un goigs per aquesta ermita. A la part
central hi ha un dibuix de l’ermita, i com
a ornaments, en un costat hi ha l’alzina
característica de l’indret i a l’altre, el pilar. Els dibuixos són de l’Alba Vilaró. La
lletra és la dels goigs cerverins adaptats a
Guardiola. Al darrera hi ha dues fotografies, una de l’any 1966, del dia que es va
inaugurar la reconstrucció, i l’altra de la
imatge de Sant Magí que hi ha a l’ermita.
Ho complementa l’escrit sobre la capella
editat a Quaderns Barri de Sant Magí,
Núm.8, Pàg. 43-45. Mn. Joan Roig lamenta que no aprofitéssim per actualitzar
la lletra. En acabar la missa, el capellà
de Guardiola, Mn. Bonifaci, fa saber a
tothom d’aquesta edició de goigs, els
repartim entre els assistents i els canten.
Fa una crida per a intentar esbrinar més
coses de la capella i de l’entorn. Com els
altres anys, hi ha hagut coca amb xocolata
i beguda per a tothom, així com també un
sorteig de diferents toies.
El segon diumenge de juny, aquest
any era el dia 8, se celebra l’Aplec de les
Roses al Santuari de la Brufaganya. L’organitzen els Maginets tarragonins. Aquest
any, l’Excel·lentíssim i Reverendíssim
Dr. Jaume Pujol Arquebisbe Metropolità
de Tarragona i Primat, va celebrar l’ofici
religiós i també va beneir la nova campana
que substitueix la robada l’any 2006. (Podeu trobar més informació a l’article de
Daniel Ribas, publicat a Quaderns Barri
de Sant Magí, Núm. 18, pàg. 135-136).
Per a aquesta efemèride, hi vam anar tres
campaners (Xavier Joan, Ton Pedrós i jo).
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Al moment de l’ofertori, Els Xiquets de
Tarragona, han alçat un pilar de cinc que
han fet girar completament. Per cloure
la trobada ha ofert un recital de cançons
l’Orfeó de Santa Coloma de Queralt.
Els dies 28 i 29 de juny es va celebrar
el II Aplec de la Capelleta de Sant Magí
a Santa Coloma de Queralt. El diumenge
29 es va fer la 1a Trobada d’intercanvi de
plaques de cava, es podia comprar cava
amb aquesta placa, o només la xapa anomenada, en aquest cas, pirula.
Des de l’any 2003, any en que la Confraria 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 24.
Una rajola de ceràmica amb la imatge
de Sant Magí, és el record de l’Aplec
de Sant Eloi celebrat a Tàrrega el 14 de
setembre.
El dissabte 20 de setembre vam participar a la 2a Fira d’entitats i associacions
de Cervera.

Rajola de ceràmica.

El dia 21 de setembre, el tercer diumenge tal i com mana la tradició, es va
celebrar l’Aplec de Sant Magí, organitzat
per la Confraria de Sant Magí Màrtir de
Barcelona. Al sortir de missa, ballada de
sardanes amb cobla i tot. El fet que el
Santuari estés tancat el dia de Sant Magí
ha portat als maginets de Santa Coloma
a mobilitzar-se i a projectar la constitució d’una Associació, per tal d’intentar
recuperar l’esperit que tenia antigament
aquest aplec.
Aquest any el fotògraf encarregat de la
festa ha estat Josep Claudi Serés, d’Estudi
fotogràfic Gómez-Grau.
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 2008: Diputació de Lleida,
Departament de Benestar i Família, Departament de Cultura i Paeria de Cervera.
Finalment, volem agrair la collaboració 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 d’algú. Si és el
cas, no és pas amb intenció, per això volem que consti el reconeixement agraït per
tothom que té el sentiment per a la Festa!
Moltes gràcies!
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Efemèrides 2009.
En el que va d’any, ens cal lamentar
la defunció de diferents persones relacionades amb Sant Magí:
- El 24 de gener, als 90 anys, Maria
Trilla Bacardit, iaia 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 cal 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. 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. Durant molt anys ha estat la persona que ens ha facilitat els ruquets, mules
i cavalls per la festa. Per aquest motiu,
l’any passat 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
Busquet Guix. Mentre va regentar l’Administració 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 dissabte dia 28 de març ens va visitar el nou capella del Santuari de la Brufaganya, Mn. Francesc Gallart i Magarolas.
Ens vam reunir al Casal juntament amb els

Maginets d’Igualada. Mn. Gallart ens va
explicar les seves inquietuds pel Santuari
que hauria de ser el centre coordinador i
vertebrador de la festa.
El 26 d’abril es va celebrar l’aplec
de l’ermita de Sant Magí a Guardiola (la
Noguera). Va ser un dia de fred i de pluja,
fins el punt que la celebració de la missa
es va fer a l’església del poble. Mn. Bonifaci la va concelebrar amb Mn. Francesc
Gallart el nou capellà del Santuari de la
Brufaganya, que va voler conèixer aquest
indret de devoció a Sant Magí. En un
cobert pròxim a la capella es van repartir
les coques i begudes mentre es venien els
números pel sorteig de varies toies. Ens
hem arribat fins a l’ermita i dono fe que,
com sempre, està tot en perfecte estat de
conservació.
El 24 de maig hem celebrar el 9è. Aniversari de la reconstrucció de la Capelleta
del Clot de Sant Magí. (Vegi’s l’article de
Josep M. LLoveras a la pàgina 125). De
netejar l’entorn se n’ha cuidat la Paeria.
Mentre acabàvem el sostre de les “barbacoes” ha vingut un agent del Cos d’Agents
Rurals, acompanyat del Josep M. Boldú
de la Paeria, per tal d’inspeccionar si es
complia la normativa. Ens ha posat com
a requisit que les xemeneies disposin de
mataguspires i que l’entorn estigui net.
Creiem que hi aniria bé algun cartell indicant que durant els mesos d’estiu no es
poden fer servir.
El 14 de juny s’ha celebrat l’Aplec de
les Roses al Santuari de la Brufaganya.
Aquest any no hi hem pogut anar per la
coincidència amb la festivitat del Corpus.
Ens havíem compromès en fer alguna
catifa pel pas de la processó.
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El diumenge 21 de juny, en acabar la
missa mensual del Santuari, s’ha constituït l’Associació Amics de Sant Magí
de la Brufaganya i el seu entorn. Com a
ciutat on se celebra la festa, hi hem volgut
formar part com a socis fundadors. La finalitat d’aquesta Associació està definida
a l’article 2 dels seus estatuts:
“Els fins de l’associació són:
- Preservar, recuperar i vetllar pel
manteniment del Santuari, les Fonts i
l’entorn de Sant Magí.
- Promoure la recuperació dels costums, festes, celebracions i memòria
documental al voltant de l’entorn de
Sant Magí.
- Promoure i potenciar el coneixement
i el respecte pel paratge, la difusió i defensa de l’entorn esmentat.
- Promoure les relacions amb altres
associacions afins.
En queda exclòs tot ànim de lucre.”
El 27 i 28 de juny, s’ha celebrat a
Santa Coloma de Queralt, el 3r Aplec de
la Capelleta de Sant Magí. En motiu de
la 2a 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.
Projectes.
- Reconstrucció del campanar i arranjament de la teulada.
- Edició del nou llibre de fotografia
d’autor.
- Edició d’un CD de la diferent música
que hi ha de Sant Magí.
- Construcció d’uns fogons a la Capelleta del Clot de Sant Magí, cercar-hi
aigua.
- Etc.

