
MEMORIA DE L' ANY 2001 DE L' ASSOCIACIÓ AMICS 
DESANTMAGÍ 

La Festa -Promoció-

Josep Mas Segura 
Associació Amics de Sant Magí 

El CARTELL. Dissenyat per Jordi Sarries, és la reproducció d'un quadre 
pintat per la seva esposa, la Teresa López. Sobre un fons blanc amb una trama 
gris que simula 1' aigua, hi ha dibuixat amb tra9 segur i definit un arrodonit cantir. 
Va signat, i jo diria que 1' autora és esquerrana. El retol SANT MAGÍ, esta escrit 
amb unes lletres expressament dissenyades. Al mig del cantir s'hi indiquen lloc 
i data. El color de la tinta és un gris lluent que canvia la tonalitat del color segons 
des d' on es mira, i brilla com ho fa 1' aigua segons 1' angle de visió: ara és mirall, 
ara és transparent. Un any més 1' objectiu del tot assolit, el cartell identifica 
plenament la festa i es fa mirar. 

Al marge inferior hi consten els credits oficials deis organismes als que hem 
demanat ajuda i en algun cas sense saber-ne el resultat. Aquest any hi hem posat 
els següents anagrames: Generalitat de Catalunya, Diputació de Lleida, Consell 
Comarcal de la Segarra, Paeria de Cervera, Institut d'Estudis llerdencs i Centre 
Comarcal de Cultura. S'han editat 250 cartells. 

A tall de comentari: No sé si les inspiracions tenen a veure amb el temps o 
si les muses es posen d' acord, pero el cartell de la festa de Tarragona, també era 
un cantir. 

El PROGRAMAD' ACTES. En la mateixa línia deis anys anteriors, l'ha 
dissenyat també Jordi Sames, del mateix format i ti pus de tinta del cartell de la 
Festa. L' encap9ala una imatge del cantir del cartell al costat de SANT MAGÍ 
2001, amb el format de lletra dissenyat pel cartell; a sota, s'hi detallen les 
activitats deis dies 15 al19 d'agost. En aquest cartell hi consten els credits de 
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les Entitats que ens ajuden en 1' organització de la festa: Centre Excursionista de 
Cervera, Penya Ciclista de Cervera, BTT la Segarra, Campaners de Cervera, "la 
Caixa" i Cooperativa Agropecuaria de Guissona. S 'han editat 250 cartells. 

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

El Centre Excursionista de la Segarra no dóna referencia de la Marxa a la 
Brufaganya, en el tríptic semestral d'activitats, tot i que hem seguit comptant 
amb la seva col·laboració. 

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

S'ha editat un nou quadern, el "QUADERNS BARRI DE SANT MAGf Núm. 
11 ". Consta de 164 pagines, 8 més que el de l'any passat. Es mantenen els 
mateixos criteris editorials iniciats l'any 1996: portada igual que el cartell; 
separar els articles dels anuncis; un índex d'anunciants i un altre pels articles. 
El format, el cos deis texts i la presentació del quadern segueixen les 
característiques d'un llibre. 

La coordinació editorial ha estat a carrec de Max Turull Rubinat i d'un 
servidor. De la correcció ortografica se n'ha encarregat 1' Anna Tolosa, 1' Anna 
Mas i en Max Turull. Sense saber-ne el per que, pero, (de nou els "follets" de la 
impremta o de l'ordinador), coses corregides i revisades s'han impres 
equivocades. No hi trobem explicació pero ha passat; demanem disculpes als 
afectats i com sempre, que per molts anys només siguin aquests els problemes 
de la festa! 

El Centre Municipal de Cultura no ha repartit el quadern als seus subscriptors. 
Els repartiranjunt amb el d'aquest any. Notavem més demanda particular, fins 
al punt de minvar les reserves, per aixo demanem a guija el tingui que el retorni. 

El quadern estacomposat per 24 articlcs, complementats amb: 53 fotografíes, 
2 planols i 2 dibuixos, que junt amb els 72 anunciants han fet possible 1' edició 
deis 1200 exemplars. Pel seu gruix han estat encolats. Junt amb el Quadern hem 
donat un full de subscripció a la HISTORIA GRÁFICA DE LA SEGARRA. 

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

He m enviat una carta de convocatoria junt amb el programad' actes i el pUmol 
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de distribució de taules als cerverins no residents deis quien tenim 1' adre~a. Així 
com també a ve1ns, ex-ve1ns i simpatitzants del barri. 

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

Un equip de TV2 ha enregistrat imatges de la festa, una conversa amb el 
Miquel Pont i una altra amb un servidor, que han sortit al corresponents 
"telenoticies". Aquestes filmacions han estat possibles gracies als bons amics 
maginets: Ramon Font i Dolors Elies. 

Dimarts, dia 15 

Arriba a Sant Magí com puguis. 

S' ha convocat aquesta X Marxa a la Brufaganya amb el mateix lema, iJ.lusió 
i esperit. Ens cal trobar un camí que eviti el tram de carretera que hem de seguir 
des de Santa Coloma. 

Aquest any s' ha comptat ambla col·laboració del Centre Excursionista de la 
Segarra, de la Penya Ciclista, del Grup de Ciclistes tot Terreny i del Pare de 
Bombers de Cervera, i a més a més, ambla d'un equip de motoristes que han 
donat suport al ciclistes tot terreny. Quedi reflectit el nostre agniiment. 

S'ha mantingut el preu d'inscripció en 700 Ptes. El tiquet, ambles bases de 
participació i numerat, donava dret a esmorzar, al record, a poder tomar amb 
1' autocar qui ho necessités i a participar al sorteig deis 26 premis cedits pels 
comer~os de Cervera. Aquest regals es van ex posar a 1' aparador de la Pastisseria 
Agustí junt amb una imatge de Sant Magí i detall d' agrair és que augmentava el 
nombre de regals duts pels comerciants que ho veien i no havíem pensat de 
proposar-los-hi el donatiu ... 

El record és una motxilla de cotó. El distintiu de: X Marxa a SANT MAG/, 
CERVERA 15-Vl/1-2001, l'hem impres en una etiqueta. 

A 2/4 d' 1 de la matinada del diumenge dia 15 d'agost han sortit des de la 
Placeta de Sant Magí els 48 caminants. 

A les 5 del matí des de la pla~a del Portalet, ha sortit 1' autocar de 1' empresa 
cerverina Cots Alsina, S.L., que aquest any tampoc ha estat subvencionat. Ha 
portat els 46 caminants, que a les 6 del matí a l'al~ada de Santa Coloma s'han 
afegit a la caminada i, també, tot el necessari per a tenir els esmorzars preparats 
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més avíat: el pa acabat de fer del fom Xandri, els estoígs de pernil ja tallat, de 
la Corporacíó Alimentaria Guíssona, S.A., que el Maria Bemaus ens ha dut í 
guardat a la nevera del Bar del Nord, (la sorpresa fou trobar-lo pagat! aquest any 
ha estat un donatíu d'algun devot... Moltíssimes grades!), aíxí com també la 
restad' alíments, fuets, formatge, tomaquets, oli, sal, etc. Al portar el menj ar amb 
}'autocar, podem tenir els esmorzars a punt, esperant !'arribada deis pelegríns. 

Aprofitant la incorporacíó a Santa Coloma, s 'han repartit, un any més, galetes 
i cafe. El cafe ha estat un donatíu de 1' Amadeu Vídal i l'ha preparat el Ramon 
Dardé del Saló Recrea ti u. Un any més una dotacíó del Pare de Bombers ha donat 
suport als camínants. 

A 2/4 de 7, des de la Placeta de Sant Magí han sortít els 23 cíclístes de 
carretera. El vehícle de la propia Penya Ciclista els ha donat su port. La majoria 
ha tomat en bicicleta. 

A la mateíxa hora i del mateix lloc, han sortit els 31 cíclistes de "Mountaín 
Bíke". La majo ría han tomat en autocar. Les bicícletes les ha recollit la furgoneta 
del Míquel Codina, el furgó de les begudes í el camíó del Felíp Isante. Els han 
donat suport amb un cotxe de la Renault, el Josep M. Eroles í un equíp de 
motoristes format per Josep Castella, Julia Márquez, Marc Márquez í Pere 
Trilla. Aquest serveí ha estat providencial! 

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

La novetat d' aquest any és que han fet el recorregut 4 corredors de fons: 
També han sortít a 2/4 de 7 des de la Placeta, i el J osep M. Prat els ha donat suport 
amb el seu cotxe. 

S'han inscrit 198 participants, 84 més que l'any passat. La vitalítat, la for~a 
í 1' alegria del jovent ha donat un aire nou a la Desena Marxa. Aquest exit de 
particípacíó ha motivat que !'autocar de tomada hagi hagut de fer dos víatges. 
Un matí de molt transita les fonts de la Brufaganya, qui més quí menys, cansat, 
pero content de particípar-hí. 

L' A juntament ens ha deíxat 1' equíp de megafonía. 

Una furgoneta de Carboniques Prat, portava la nevera ambles begudes. 

Cal lamentar dos accídents, tots dos amb la modalitat de "Mountain Bike": 
J oan Quer, una lesió a la rotula, els bombers el van dur rapidament a 1' Hospital; 
ManelAlsínavacauremoltapropdeSantMagí;desprésd'unacurad'emergencia 
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de la infermera caminant Carme CastelUt, el Josep M. Eroles amb el vehicle de 
suport el va dura curar a Igualada. Sortosament ambdós s'han recuperat! 

El perill sempre és present, ens acompanya en toti sempre! So m pro u previsors 
en aquesta Marxa? Hi ha aspectes a millorar! Una completa farmaciola ens ha 
d'acompanyar, així com també algú que la sapiga utilitzar! Pero aixo si, amb 
1' esperan~a que mai l'haguem de fer servir! També caldra proveir, al vehicle de 
suport, les eines que es puguin necessitar per les petites avaries ciclistes. 

Santuari de la Brufaganya amb un camp de girasols. (Foto: Gendre). 

A les 12 hem anata missa al Santuari, que ha estat concelebrada per Mn. 
Vicen~ Morera i el cerverí Mn. Antoni Bonet, que aquest any ha participat a la 
caminada. La tradicional ofrena del cantir l'ha fet el portant Jaume Font, i Mn. 
Vicen~ ha volgut que la rebés el mossen cerverí. En acabar la missa, Mn. Vicen~ 
ha llegit i entregat la certificació que acredita la procedencia de 1' Aigua, i ens 
fa saber que es jubila, que segurament és l'últim any que ens acompanya com 
a rector del Santuari. 

El camió per portar els feixos de boix, les garrafes d' aigua, bicicletes, etc., 
un any més, ha estat el del Felip Isante. 
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Dia 18 -Vigília-

A primera hora del matí hem penjat la vela, després el jovent guarneix els 
carrers Buidasacs, Estudivell, Mn. Arques, SantMagí i Convent de Sant Domenec, 
amb el classic serrell de paper de colors. 

Les dones del barri han netejat; endre~at i engalanat la capella. A es tones han 
preparat, també, els ramets d'espígol. 

Un any més, la botiga i el bar, s'han muntat als baixos de la casa del MiqueJ 
Pon t. 

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

Després de dinar el Fabia amb el tractor i la carreta ha dut tot el material: 
argadells, albardes, cingles, cardes, faldons, bridons, campanes, esquelles i 
piquerols, a casa de Josep Cisteró, per tenir-ho tot a punt per guarnir els animals. 

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

Entrada de l'aigua el2001. (Foto: Gendre) . 
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Entrada de 1 'Aigua. 

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

Encap~ala la comitiva Jordi Casado Samitier, escenificant la figura de Sant 
Magí. Segueixen les pubilles del2000, la Sonia ComasAránegas i 1' Anna Benítez 
Vives, la Banda XARANGA BONAIRE, després, les autoritats, a continuació, 
les 11 carregues. Els portants han estat els següents: Francesc Castells Portella, 
Antoni Cisteró J aume, Domenec Benet Roig, Bemat Simon Benet, Isidre Vives 
Bonjoch, Antoni Boquet Tomas, Fabia Pont Pedrós, Gerard Garcia Farré, Sal
vador Torres Font, Ramon Torres Font, i Ramon Cisteró Jaume. 

El carro ple de quitxalla (la Laia, l'Elena, 1' Anna, la Carme, la Gesamí, les 
dues Ariadnes, 1' Amau i l'Edgard, vestits de catalans) el meno jo. De la 

Entrada de l'aigua. (Foto: Gendre). 
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maquina, se'n cuida el Miquel Canela Domenjó. 

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

En !'arribar a la Placeta de l'Estació els portants, aquest any, han estat 
obsequiats per part de 1 'Associació amb: una mida del Sant per posar al bridó, 
dos tiquets pel sopar, la motxilla que es va donar de record a la Marxa a la 
Brufaganya, una capsa de galetes (gentilesa de CAPRABO), una ampolla de 
cava i un número pel sorteig d'un pernil. 

Viure l'entradade 1' Aigua és viure lafestade SantMagí. És viure unail·lusió 
cerverina. És emocionar-se amb 1' atent i expectant espera, de somriure 
encomanadís i complice, de satisfacció per la festa, amb que els cerverins li 
donem la benvinguda. El cor esclata en entrar a la plac;a Major on tota la 
campanería, amb el toe de festa, s'hi afegeix. I quan s'arriba a la placeta 
intemament em sembla que tots diem: Gracies Sant Magí! Gracies Cervera! Un 
any més, ho hem aconseguit! 

Sopar de Sant Magí 
A les 1 O de la nit, s 'ha convocat EL SOPAR DE SANT MAGÍ, amb el mateix 

proposit de sempre: un sopar de germanor a la plac;a Major, amb els recuperats 

Elecció de les pubilles. (Foto: Gendre). 
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Lluís Benet, maginet de l'any, amb Pepa Fernández a la seva dreta, Blanca Cuñé lliurant-li el 
guardó. (Foto: Gendre) . 

actes: el ball de la coca, les reines (pubilles) de la Festa, el pregó, i el nomenament 
del "Maginet" de l'any. 

Els tiquets s'han venut anticipadament a les taquilles del Gran Teatre de la 
Passió i a la pla~a fins a última hora, amb el risc que comporta. Vam encomanar 
600 sopars, la Victoria Fusté i el Ramon Rauret, un any més s'han encarregat de 
fer-ho quadrar ... Cal que tothom tingui lloc i menjar ... 

La distribució de les taules és gairebé la mateixa deis al tres anys. Les taules 
que anaven al costat de la font, les hem traslladat a la part central, atansant-les 
més a 1' escenari. 

Durant la trobada s' ha procurat que sempre hi hagués activitat. En comen~ar, 
per tal d'ajudar al servei de benvinguda i d'acolliment, 1' Anna Mas presentava 
una mostra deis diferents toes de campanes. Ens va semblar que la salutació de 
les campanes, era una molt bona manera d'invitar a participar a la festa. Mentre 
es repartía el cafe i les begudes alcoholiques (conyac i anís), el Jordi Solé i el seu 
duet, feia un recital de can~ó catalana que va ser molt ben acollida i aplaudida 
per tots els assistents. Tot seguit la resta d' activitats. 
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Com els al tres anys, a les taules ja hi ha a punt les ampolles de vi id' aigua. 
Les 600 caixes del sopar, que es distribueixen en molt poca estona des de sota 
els porxos del fom de ca 1' Alsina, les ha preparat la PASTISSERIA COLO M. 
Ho han servit en una capsa que conté: una esqueixada de bacalla, un en trepa de 
pernil, un pastís o delícia de tonyina i coca amb escalivada i llonganissa. Per 
postres un pastís de bescuit glacé adomat amb un cantir de xocolata. Tot molt 
bo i ben preparat. 

Després de servir el pastís, s' ha servit aigua calenta per desfer el cafe soluble 
i begudes de licor: conyac o anís, per tothom que n'ha volgut. 

He m etiquetat i numerat ampolles de cava. El teníem en refresca cal Porredon, 
a les neveres que ens va deixar Carbonell Vins i Licors. La iniciativa va ser molt 
ben acceptada. 

En acabar el recital de can~ó catalana, comen~a l'hora dels parlaments. El 
Miquel Pont, en no m de 1' Associació, dóna la benvinguda i agraeix la participació 
i la col·laboració de tothom, ressalta la munió de cerverins simpatitzants i amics 
de la festa a qui aquest any els ha estat reconegut públicament el seu merit 
professional. Dóna pas a la Pepa Femandez Vallés perque s' encarregui un any 
més de presentar la resta de la festa. 

Amb la seva simpatia habitual la Pepa Femandez presenta el pregoner 
recordant el seu perfil huma i professional, el Dr. Magí Raich Brufau. 

El Magí fa un sentit, emocionant i mediatic pregó. La llum de la pla~a ate
nuada, gairebé fosca. "Somni d'una nit d 'estiu " de Mendelssohn, és la música 
que sona de fons. Durant el discurs, de ben modulada veu, es projecten les 
diapositives adients al que di u. L' emoció, com no podia ser d' altra manera, a flor 
de pell en molts, i en d'altres, sortint delllagrimal... 

Tot seguit la Pepa Femández, que un any més esta enamorada de la fila zero 
que hi ha al davant de la tarima, felicita el pregoner, demana la presencia de la 
Regidora de Cultura, Blanca Cuñé, i anuncia que el Sr. Lluís Benet Porta ha estat 
escollit coma "MAGINET" de l'any, entre els merits que han dut a la seva 
eleceió hi ha: que és el bon escola que té la capella apunt pels diferents oficis; 
que ha estat portant, i que és fill, pare i avi de portant. La Blanca Cuñe li dóna 
el classic record que acredita la distinció: la figura de ceramica dissenyada per 
l' artista segarrenc Francesc Sociats i que constad' un relleu d' una carrega davant 
d'un perfil de Cervera. El Sr. Benet agraeix la distinció i molt emocionat, té un 
record pels seus amics, ja difunts, que algun dia ha vi en estat amb ell "capitans" 
del barri: Ramon Mora, Ramon Mas, Francesc Bergada i Josep Canosa. 
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D'esquerra a dreta i de dalt a baix: Francesc Bergada, Ramon Mas, Lluís Benet, Ramon 
Mora i Josep Canosa. (Foto: Gómez Grau, vers 1950). 

La Pepa prepara tot seguit l'auditori pel nomenament de les "Reines de la 
Festa" que ara anomenem "Pubilles". Demana la presencia del Paer en cap el Sr. 
Salvador Bordes, del Regidor Sr. Julian Puig, de 1' Anna Mas, del Jaume Binefa 
i de les pubilles de 1' any passat, mentre, vetlladament, ens toma a recordar que 
ella encara no n'ha estat mai de pubilla! El Josep Raich porta els sobres amb els 
noms. En resulten elegides la Marta Solé Soteres, com a representant local i 
1' Ariadna Bonjoch Farré, en representació de1s cerverins no residents. Les bandes 
(brodades, un any més, per la Sra. Trini To1osa Comas) les hi han posat les 
Pubilles de 1' any passat. El Sr. Salvador Bordes i el Sr. Julian Puig, e1s han donat 
e1s rams de flors de Floristeria Noemí. L' Anna Mas i el Jaume Binefa e1s 
entreguen e1s obsequis donats per: Joieria-rellotgeria Gisel, un collaret; Sastreria 
Miret, uns pantalons Loys; Boutique Esclat, un top i un cinturó; Calc;ats Martí, 
unes sabates; Fotografia J osep Gendre, l' album de fotos; Perfumeria Trullols, un 
perfum; BoutiqueAnma, una samarreta; Óptica Cervera, una brúixola; Pastisseria 
Colom, una capsa de bombons, i de Jaume Binefa, una nina de porcellana i un 
brac;alet d'or. Déu n'hi do! 
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Les Pubilles han obert el hall amb el Sr. Bordes i Sr. Puig, a ritme d'un vals. 

Un dels motius de la convocatoria d'aquest SOPAR DE SANT MAGÍ, és la 
recuperació del "Ball de la Coca", també conegudes coma "coques musicades ". 
Cal recordar que aquesta activitat, antigament, es feia en aquesta pla9a Major a 
primera hora de la tarda del dia 19 d'agost, dia de Sant Magí. La Pepa recorda 
les característiques d'aquest "ball". Es tracta de la subhasta d'una coca que 
dóna dret a 1' adjudicatari a triar el ti pus de música, ritme o can9ó i també qui pot 
hallar i qui no, al que actualment hi afegim: que la persona o grup a qui es vulgui 
fer hallar hi estigui d' acord. Al cap i a la fi no es tracta de ridiculitzar ningú, es 
tracta simplement d'intentar la recuperació d'un hall molt particular de la Festa 
de Sant Magí. Res més que aixo! Quants pobles voldrien teniruna cosa semblant! 

La primera coca se l'han 
quedat la colla del Jordi 
Lloveres per 10.000 ptes., 
han triat el "Paquito el 
Xocolatero" i han demanat 
que ho ballessin els germans 
Francesc i Ester Sucarrats 
Botet i 1 'Antoni Puerma. 

La segona se l'ha quedat 
una altra colla per 11.000 
ptes., han fet hallar "El po
llo" a: Jordi Lloveres; Pere 
Miret, Francesc Freixes, 
Guillem Marsol, Fabia Pont, 
J aume Miret, Sergi Collado i 
les pubilles. 

La tercera se la quedat el 
J aume Carcasona per 13.000 
ptes., entre broma i broma, 
ha triat un pasdoble i ha 
deixat llibertat de hall per a 
tothom. 

De mica en mica anem 
trobant l'esperit que tenia 
aquest especial hall. 

Campanar de Cervera. (Foto: Josep M. Prat). 
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Com que hi ha obres a Santa Maria, i la pancarta penjada al campanar ens 
recorda que hi podem col·laborar, es reparteixen uns punts de lectura on 
s' expliquen les possibilitats d' ajuda. Un altre grup repartia butlletes de prevenda 
de la Historia Gdtfica de la Segarra. Ens va semblar que feiem un bon servei a 
la Parroquia, al Centre Municipal de Cultura i a Cervera. 

Després ha seguit el hall de festa fins a les dues de la matinada. 

En acabar, com sempre, totrecollit: les taules i les cadires plegades i recollides, 
procurant que res impedeixi lamobilitat dels ve'ins; les deixalles als contenidors, 
i de la resta de neteja se n'ha encarregat el personal dels Serveis Municipals. 

Dia 19 -Sant Magí-

El dia comen~a a quarts de 6 del matí, anant al fom a buscar les coques i 
preparant, tot seguit, la Ca pella i la Placeta per la concorreguda Missa de les 7. 
Celebrada per Mn. Josep Torres. No s'han cantat els goigs. 

Després de la Miss a, a l' entrada de cal Vives, a mitja costa del carrer de 
Buidasacs, esmorzar de coca amb xocolata i porrons de barreja de moscatell i 
d'anís. Aquest antic esmorzar de portants és avui un acte molt concorregut. 

A 2/4 de 9 s'ha comen~at el Repartiment del' Aigua. La Sílvia Benet i la 
Núria Garcia, organitzen els repartidors. La mateixa comitiva de l'Entrada de 
l' Aigua, sense les autoritats i amb un canvi al carro, el mena el Domenec Benet 
i a la maquina hi vaig jo. 

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

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

El Repartiment ha finalitzat a quarts de dues a la placeta de Sant Magí, els 
repartidors s'han fet una fotografia pel record. En ser diumenge ha minvat la 
recaptació. 

Una dotació de la Po licia Municipal, ha vetllat efica~ment perla seguretat de 
la comitiva. 1 ens ha ofert la col·laboració per buscar una ruta amb més residents. 

Del repartiment d' Aigua al barri dels Ametllers se n'ha tomat a cuidar la 
Niceta Arrnengol. 
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Els repartidors de l'aigua. (Foto: Gendre). 

Deis "cóssos", un any més se n'ha encarregat 1' Agrupament Escolta i Guia 
Coll de les Savines. 

A les 8 del vespre s 'ha celebrat la segona concorregudaMissa, l'ha celebrada 
Mn. Antoni Bonet. S'ha intentat cantar els goigs. Altres vegades ha quedat 
pitjor! 

Finalment, a les 11 de la nit s'ha celebrat el ball de fi de festa, amenitzat pel 
grup ALBATROSS. No hi va haver tants balladors, pero els que hieren van 
disfrutar i ballar fins a les tres de la matinada. Hi havia servei de bar i també 
estava oberta la botiga de records. 

Durant el ball es va sortejar un pernil entre els portants. La drrrega afortunada 
és la del Salvador Torres Font. 

Goigs.-

M' agradaria algun any poder dir que hi ha interes per cantar-los, de moment 
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no ens en sortim. Algun día, espero, que algú de la gran quantitat de músics que 
han sortit del Conservatori, descobreixi la música: senzilla que no li han ensenyat. 
No sols de música cUtssica viu l'home! 

Varis.-

- El29 d' abril, el Conseller en Cap de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Artur 
Mas, va inaugurar les obres del Museu Comarcal de Cervera. L'acte va ser 
presentat per la periodista Dolors Elies, que en el seu discurs va tenir unes 
agradables paraules per la festa de Sant Magí. 

- El29 d'abril es va celebrar la festa a la capella de Sant Magí a Guardiola 
(prop de Guissona). Després de la missa hi ha coca i beguda per a tothom i un 
sorteig de diferents toies. Cal 
recordar que aquesta festa la 
celebren l'últim diumenge 
d'abril. 

- El20 de maig es va celebrar 
el primer aniversari de la 
reconstrucció de la Capelleta del 
Clot de Sant Magí. Per celebrar
ha junt amb el Centre Excursio
nista, s'hi vaferl'esmorzard'un 
recorregut del programa que 
dóna a coneixer la nostra comar
ca: la Segarra pam a pam. 

- EllO de juny es va celebrar 
al Santuari de la Brufaganya 
1' Aplec de la Rosa. És la festa 
dels "maginets" tarragonins, hi 
fan missa cantada, els xiquets de 
Tarragona hi aixequen castells, 
el més espectacular és el que fan 
durant 1' ofertori de la miss a, 
carreguen un pilar de quatre 
davant de 1' altar, el cap de colla 
simbülic, és Sant Magí... Fornícula dedicada a Sant Magí al Pare Municipal 

de Mas Duran. (Foto: Josep Mas). 
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- Durant 1' estiu, algú amb ganes de demostrar la seva incultura, va destrossar 
el quadre de rajoles que hi havia a la fomícula del Pare Municipal Mas Duran. 

- El Manuel Gutiérrez "Serafín" ha fet una taula per poder dir missa. És de 
fusta robusta de pi i amb la gúbia hi ha esculpit la simbología del sant: gaiato i 
palma, junt amb unes floritures en rodó i en quadrat. Quin fuster! 

- El16 de setembre es va fer 1' Aplec de Sant Magí. Aquest aplec 1' organitza 
la confraria de Barcelona. Com l'any passat, com que se celebra després de la 
nostra festa, l'hem anunciat al programa d'actes. 

-El Triduumdedicat aSant Magí dels dies 16,17 i 18, s'ha fet com cadaany 
a la Capella, a les 8 del vespre, amb celebració de la missa. 

- La "toia" ha consistit en escollir un obsequi deis tres que entren al sorteig: 
un televisor, video, radio, rellotge i despertador; un equip de música amb CD, 
o un DVD. El número premiat és el que coincideix ambles tres últimes xifres 
del sorteig de la ONCE del dia 20 d' agost. Els obsequis són de VIDEO SERVIS, 
S.A. (Graells Bergada). El preu és de 200 Pts. per butlleta. Les butlletes han estat 
patrocinades per MAQUINARIA AGRÍCOLA SEGUES, S. L. de Sant Ramon. 
El número premiat ha estat el612, venut durant 1' entrada de 1' Aigua. L' afortunat 
guanyador ha estat el Sr. Manel Domingo Catalán, nou veí de Cervera, i ha triat 
l'equip de música. Enhorabona! 

- A la cova el Magí Torres ha millorat els mecanismes de la versió que va 
estrenar 1' any passat, on hi ha una imatge de Sant Magí, a la que hi ha incorporat 
un mecanisme que li permet simular que dóna tres cops amb el gaiato, que fan 
brollar els tres raigs d'aigua, al mateix temps que s'il-luminen una abundosa 
cascada d'aigua i una altra imatge de Sant Magí. La cova agrada molt: la prova 
és que mentre esta oberta hi ha gent! 

-A 1' entrada de casa seva, al carrer de Buidasacs, el Manuel Gutiérrez "Se
rafín", ha muntat una segona cova dintre d'una bota que ha preparat expressament. 
També hi té la simbología del Sant: el gaiato i la palma. 

- Als baixos de la casa que té el Josep Corbera a la placeta de Sant Magí, s'hi 
ha muntat una exposició de les fotografies que el Miquel Pont ha anat recollint 
per 1' edició delllibre "Les feines de la vella pagesia ", junt ambla col·lecció de 
miniatures d'eines i situacions agrícoles del Sr. Ramon Gabarró. També s'hi ha 
muntat, a tall de cova, el dispositiu mobil que tenim on els tres rajos d'aigua 
brollen al davant de la imatge de Sant Magí, que ens ha deixat la farm1ia Solé 
Riba. Per m untar 1' exposició, s 'ha comptat ambla col·laboració de la Regidora 
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de Cultura, Blanca Cuñé, i de 1' encarregada del Museu, Carme Vergés. 

-El DepartamentdeBenestar Social de la General i tatde Catalunya, per mitja 
de l'In titut Ca tala del Voluntariat (INCA VOL), té un acord amb 1' entitat Suport 
Associatiu, de la que en somsocis per assessorar-nos en tots els aspectes jurídics, 
comptables i informatics que poguéssim necessitar. Periüdicament se'ns envia 
documentació, aquest any ens oferia basicament cursos encaminats al món 
associatiu. 

-De la fotografiase n'ha encarregat el Josep Gendre. 

-De filmar en vídeo, un any més, 1' infatigable J osep M. Isante. N o sabe m con 
s'ho fa, pero ho filma gairebé tot. 

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

- S' han demanat ajudes als diferents organismes oficials amb resultat divers, 
sempre positiu, i en cas de no ser-ha amb 1' explicació adequada. 

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

En el capítol d'agra!ments, espero no descuidar-me ningú, si fas el cas, que 
em dispensi, mai ha estat aquesta la intenció, tot el contrari. Cal agrair i molt, 
el que tothom hagi feto faci perque encara sigui possible i vi u, 1' esperit, 1' essencia 
de la tan nostra estimada i secular Festa de Sant Magí! 

Mol tes gracies! 
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