RAMONTURULL 1 ELSSEUSQUADERNSDESANTMAGÍ
Eduard Montiu i de Nuix
Ara fa 30 anys Ramon Turull va tenir la feli~ iniciativa d' endegar la
Biblioteca de Cervera i la Segarra, dins la qual s'han editat 28 quaderns
o monografies, tres d' elles referents a Sant Magí. El Quadern núm. 8 esta
dedicat a la festa de Sant Magí, sens dubte la informació fins ara més
complerta de la festa, amb 65 pagines i una complerta bibliografia. Els
temes més significatius són: 1' entrada i repartiment de 1' aigua, diverses
converses amb gent relacionada amb el barri, la festa de Sant Magí nova
composició musical de Simó Giribet, vida i martiri de Sant Magí, de la
construcció de l'església de Sant Magí, la festa de Sant Magí a Cervera,
i el reglament dels devots portants de l'aigua de Sant Magí.
En el Quadern núm. 25 hi ha els Repicons de Sant Magí, guia poetica
de la festa, i en el núm. 28, durant la festa de Sant Magí de 1990, es va
presentar Espígol, recull de poemes d'Emili Rabell Riera.
Tres magnífics treballs que constitueixen una guia basica d' aquesta
entranyable festa.
També aquest any s 'ha presentatla tercera edició del Llibre de Cervera,
llibre emblematic d' aquesta biblioteca creada per 1' amic Turull. 1 és que
poques ciutats com Cervera disposen d'una col·lecció de llibres locals i
comarcals tan interessants i ben editats.
Sens dubte, en els Quaderns Barrí de Sant Magí hi mancava una
referencia sobre aquestes monografies, i la Comissió de Sant Magí vol
retre aquest homenatge, deixant constancia d' aquest trente aniversari
d'una important col·lecciólocal.
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Sentim la interrupció dels escrits de Ramon Tmull, a la secció Gent
del barri, que des del número u honorava la publicació.
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