
MEMORIA DE L' ANY 2003 DE L' ASSOCIACIÓ AMICS 
DESANTMAGI 

La Festa -Promoció-

Josep Mas Segura 
Associació Amics de Sant Magí 

El Cartell.- Dissenyat per Jordi Sarries. Amb el títol "el boix ... ", el to verd sobre 
fons blanc de les fulles ovalades de 1' arbust, ens porta a identificar-hi la Festa. 
L' encapc;:ala el retal: Sant Magí 2003 i la data de celebració. Al marge inferior hi ha els 
credits dels organismes oficials als qui hem demanat col·laboració. Aquest any hi ha 
els següents anagrames: Generalitat de Catalunya, Diputació de Lleida, Consell Co
marcal de la Segarra, Paeria de Cervera, Institut d'Estudis Ilerdenses i Centre Munici
pal de Cultura. Se n'han editat 250 cartells. Un any més l'objectiu ha estat aconseguit: 
el cartell identifica plenament la festa i es fa mirar. 

El Programa d'actes.- Dissenyat, també, per Jordi Sarries, amb el mateix forrnat i 
ti pus de tinta del cartell de la Festa. Al damunt d'una molt tenue trama de la imatge del 
cartell, s'hi detallen les activitats del15 al 19 d'agost. Se n'han editat 250 cartells. 

Aprofitant l'encapc;:alament del programa d'actes, hem editat un cartell per convo
car la XII Marxa a la Brufaganya. Se n'han fet 100 fotocopies. 

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

Altres programes promocionals: 

-Un díptic del Departament de Benestar i Família anunciava les bases del primer 
concurs de fotografía de la festa de Sant Magí a Cervera. 

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

S'ha editat el "QUADERNS BARRI DE SANT MAGÍ Núm. 13". Consta de 188 
pagines. Es mantenen els mateixos criteris editorials iniciats l'any 1996: portada amb 
la imatge del cartell; separació entre articles i anuncis; i un índex d'anunciants i un 
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altre dels articles. El format, el cos dels textos i la presentació del quadem, segueixen 
les característiques d'un llibre. 

Edició coordinadajuntament amb el Max Turull Rubinat, amb correcció ortografica 
de la Teresa Puig i del' Anna Mas. 

Un quadem amb 28 articles, complementats amb 58 fotografies, un planol, una 
caratula i un dibuix que, junt amb els 87 anunciants han fet possible 1' edició dels 1.200 
exemplars. Pel seu gruix han estat encolats. 

Hem enviat una carta de convocatoria junt amb el programa d' actes i el planol de 
distribució de taules pel sopar a la pla<;:a, als cerverins no residents dels qui en tenim 
l'adre<;:a, així com també a vei'ns, ex-vei'ns i simpatitzants del barrí. La carta, de lama 
de Miquel Pont, és la presentació del Quadem, i l'hem impn!s damunt la tenue trama 
del cartell. 

Ha sortit notícia de la Festa als diaris: Segre, La Mañana, La veu de la Segarra i 
Se garra Actualitat. 

Dia 15 

Arriba a Sant Magí com puguis. 

Amb el mateix lema, il·lusió i esperit de sempre, s'ha convocat, la XII Marxa a la 
Brufaganya, ambla col·laboració del Centre Excursionista de la Segarra, de la Penya 
Ciclista, del Grup de ciclistes tot terreny i d'un equip de motoristes que han donat 
suport als ciclistes tot terreny. 
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Aquest any, com a conseqüencia deis focs originats per la calor desmesurada del 
juliol i de 1' agost, la dotació del Pare de Bombees de Cervera, que sempre ens havia 
acompanyat, no ho ha pogut fer. Tenien totes les dotacions de servei! Acompanyat del 
Ramon Rauret, hem marcat el camí amb el meu cotxe. 

El preu d'inscripció ha estat de 6 €. El tiquet, amb les bases de participació i 
numerat, do nava dret a esmorzar, al record, a poder tomar amb 1' autocar qui ho necessités 
i a participar al sorteig dels 56 regals cedits pels comer~os de Cervera. Aquests regals 
es van exposar a l' aparador de la Pastisseria Agustí adomat expressament per la festa. 
Deis 31 regals de l' any 2002, he m passat als 56 d' enguany ... DHtriament havia de refer 
la llista de col·laboradors. En veure !'aparador muntat, hom hi portava el seu regal..., 
fantasticament emocionant! 

El record és un barret de cotó de color beig, marcat amb serigrafia de color verd 
"XII Marxa a la Brufaganya, Cervera 15-VIII-2003". Se n'han fet 350, uns en catala i 
uns altres en castella. 

A 2/4 d' 1 de la matinada del dia 15 d'agost, han sortit des de la Placeta de Sant 
Magí els 55 caminants, 19 menys que l'any passat. 

A les 5 del matí, des de la pla~a del Portalet, han sortit dos autocars de !'empresa 
Cots Alsina, SL, que han portat als 52 caminants, un més que l'any passat, que a les 6 
del matí, a l'al~ada de Santa Coloma, s'han afegit a la caminada. També duen, tot el 
necessari pera tenir els esmorzars apunta la Brufaganya pels esfor~ats participants de 
la marxa: el pa acabat de fer del fom Xandri, fuets, formatge, tomaquets, oli, sal i els 
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estoigs de pernil ja tallat, que un any més els he m trobat pagats! Moltíssimes gracies! 

A Santa Coloma, s'han repartit galetes i cafe, així com també unes tires de paper 
reflectant per tal de col·locar-se en lloc ben visible, jaque tot i que hem trobat un camí 
que evita un parell de quilometres, encara hem de passar 4 quilometres de carretera, 
des de la Punta Blanca fins al bosc d'lbarra. El cafe ha estat un donatiu de 1' Amadeu 
Vida!. 

Com hcm dit abans, pcr les circumstancics cxccpcionals d'aqucst cstiu, al Pare de 
Bombers no li ha estat possible donar-nos suport. També, com cada any hem comunicat 
a la Comissaria deis Mossos d'Esquadra les activitats, palesant l'inconvenient que 
teníem aquest any. Els Cos de Mossos té el mateix problema que els Cos de Bombers, 
pero tot i aixo, ens faciliten els telefons per si hi hagués alguna emergencia, i ens 
indiquen que el tram de carretera el caminem el més agrupats que puguem i que hi 
posem un vehicle al davant i un 
altre al darrera amb els 
intermitents d' emergencia 
encesos. 

Aquest any, tal com ja 
havíem anunciat 1' any passat, 
hem fet una marxa nocturna 
il·luminada. El Miquel Codina, 
amb el seu cotxe, s' avan~a i als 
llocs on hi pot ha ver algun dubte 
hi deixa una lot d'intermitencia 
de les que es fan servir per 
senyalitzar les obres. Amb el 
cotxe del Domenec Benet, 
acompanyat del Fabia Pont, van 
recollint les lots. Als diferents 
punts d' agrupament, el Mi que! 
Codina espera 1' arribada del 
Domenec, recull les lots i 
s' avan~a a senyalitzar el no u 
tram. 

A 2/4 de 7, des de la Placeta 
de Sant Magí han sortit els 34 
ciclistes de carretera, 3 més que 
1' any passat. El vehicle de la 
propia Penya Ciclista, condui:t 
per 1' Antoni Vendrell, els ha 
donat suport. La majoria han 
tornat en bicicleta. 
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A la mateixa hora i del mateix lloc, han sortit els 24 ciclistes de "Mountain Bike". 
La majoria han tomat en autocar. 

A ambdós grups els hi ha donat suport un furgó Renault de J. Xandri, SL, portat 
expressament des de Reus i condu'it pel Josep M. Eroles. També els hi ha donat suport 
un equip de motoristes format per Josep CastelHt Vila, Ricard Castella, Julia Márquez 
Sáez, Alex Márquez Alenta, M are Márquez Alenta, Cristina Grau Garcia, David Grau 
Garcia, Vicen9 Grau Ruiz i Pere Trilla Garcia. 

Al vehicle de suport, a part de l'aigua i d'algun aliment, hi dúiem també una 
farmaciola, obsequi de 1' Asepeyo, i un reguitzell d'eines específiques per possibles 
avaries de bicicleta, facilitarles per Esports Truga. 

També, a 2/4 de 7 i des de la Placeta, amb cotxes particulars, han sortit els recollidors 
del boix, de 1' espígol o barballó i de 1' aigua. 

A quarts de nou del matí arriben els primers caminants ija tenen a punt l'esmorzar, 
i el beure frese de les Fonts de la Brufaganya o del furgó de Carboniques Prat. Els 
autocars ja estan encarats per la tomada i aquest any els espera una novetat: la Núria 
Malleu, l'Elisabet Valls i 1' Alba Graells, fisioterapeutes de 1' empresa Fisiomed, sota 
uns tendals que protegeixen del sol, es tan preparades per posar els seus coneixements 
medies a la recuperació de 1' esfor9 d' aquesta XII Marxa i fer els massatges més adequats 
a cada persona (carnes, esquena, etc.). La idea ha agradat molt, la prova és que no van 
parar. 
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Havent esmorzat, s'han sortejat els 56 regals entre els participants de la XII Marxa. 
Val a dir que una quarta parts deis assistents ha tomat a casa amb un obsequi que no 
s'esperava! 

A les 11 han sortit els autocars de tomada cap a casa amb gent cansada, pero con
tenta de la participació. Les bicicletes les han recollit la furgoneta de Vicen¡;: Grau, el 
furgó de les begudes i el camió del Felip Isante. 

En total s'han inscrit 209 participants a la XII Marxa a la Brufaganya, 33 menys 
que 1' any passat. 

L' Ajuntament ens ha deixat l'equip de megafonia, que ha animat l'estada de tots 
els participants. 

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

A 2/4 d'una hem anata missa al Santuari. El rector del Santuari Mn. Jordi Díaz 
Moix, esta de vacances, al seu lloc hi ve el seu suplent Mn. Joan M. Padrell. Ens diu 
que ha estudiat amb el vicari de Cervera Mn. Xavier Romero i ens dóna molts records 
per ell. 

Fa una homilia amb el simbolisme de 1' aigua coma font de vida id' exaltació de la 
festivitat mariana del dia 15 d'agost. Després es fa la tradicional ofrena del cantir, que 
aquest any !'entrega el portant de més edat, el maginet Jaume Font. Finalitzada la 
miss a, Mn. Padrell ens ha fet la certificació de recollida de 1' aigua a les fonts de la 
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Brufaganya. 

Un any més, som quatre els que ens quedem a la missa. Cree que la principal causa 
és l'horari, jaque qui ha caminat tota la nito qui ha fet l'esfor~ de venir té ganes de 
tomar cap a Cervera per poder descansar. 

Cal destacar la solidaritat i bona predisposició de tothom, qui més qui menys hi 
posa el seu granet de sorra que equival a dir d'esfor~. 

Día 18 -Vigilia-

A les vuit del matí pengem la vela. Després el jovent guameix de serrell de colors 
els carrers Buidasacs, Estudivell, Mn. Arques, Sant Magí i Convent de Sant Domenec. 

Les dones del barri, s'encarreguen des del primer dia del Triduum, d'engalanar i 
netejar la capella. També posen a punt els ramets d'espígol que a estones han anat 
preparan t. 

Un any més, la botiga i el bar, s'han muntat als baixos de la casa del Miquel Pont. 

Al migdia, els del barri, que també som encordats campaners, hem anat a fer el toe 
de festa. Després de dinar, el FabUt Pont, amb el tractor i la carreta ha dut tot el material 
(argadells, albardes, cingles, cordes, faldons, bridons, campanes, esquelles i piquerols) 
a casa del Josep Cisteró. Des de que guamim la majoria d'animals a la propia quadra, 
tots estem més tranquils i controlats. Tot i que amena~a temporal, un altre grup prepara 
i numera les taules pel sopar del vespre a la Pla~a Major. Per evitar les corrents d'aire, 
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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 1' Aigua. 

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

Aquest any he m recuperat 1' ordre correcte de la comitiva: 1' encapr;ala la 
representació del Sant a carrec de Jordi Casado Samitier, un any més escenifican! la 
figura de Sant Magí amb dignitat, rigor i fermesa. L'acompanyen les pubilles de l'any 
anterior, en aquest cas les del 2002, que són la Gemma Lago Porredon i la Sílvia 
Colom Roca. Els segueixen la Banda de música XARANGA BONAIRE, i a continuació 
les autoritats amb el Jaume Binefa com a representant de 1' Associació, per recordar 
que aquest espai, que avui molt correctament ocupen les autoritats, i que d'alguna 
manera evidencia la transcendencia cerverina de la Festa, antigament l' ocupaven els 
"capitans" del barri. Al seu darrera segueixen les cargues menades pels següents portants: 
Francesc Castells Portella, Antoni Cisteró Jaume, Ramon Cisteró Jaume, Antoni Boquet 
Tomas, Xavier Martí Pifarré, Bernat Simón Benet, Domenec Benet Roig, els germans 
Salvador i Ramon Torres Font, Joan Asencio, Isidre Vives Bonjoch. Tanca la comitiva 
el carro ple de quitxalla, tots amb el vestit tradicional cataUt: 1' Helena Jordán Val verde, 
1' Arnau Calafell Baeza, la Berta Agustí Ramos, 1' Andrea Ramos, la Laura Cerqueda 
Puig, el Xavier Cerqueda Puig i el Ramon Puig. El carro el meno jo i de la maquina se 
n'ocupa el Fabia Pont Pedrós. 

128 



La carga menada pel Xavier Martí Pifarré era de dol pel seu avi Ramon Pifarré i 
Solé. El Sr. Ramon Pifarré "Raccioné", ens va deixar el passat 13 d'abril de 2003, 
després de 83 anys de militancia maginenca fervent. Havia estat el portant número u 
fins l'any 195911960. L'any passat va ser nomenat Maginet de l'any, pero la salutja no 
1' acompanyava i no vam poder manifestar-li en vida, el reconeixement que sabia que li 
teníem. Tampoc vam estar al cas de cedir-li, a l'Entrada de 1' Aigua, ellloc que tants 
anys havia ocupat. Segur que devot i entusiasta de la festa com era, ens sabra perdonar 
el greuge. En el suposit de que hi hagi un cel, Sant Magí el deu tenir al seu costat per 
que li expliqui amb detall tot el que ha fet per recordar el seu nom. (Podeu llegir el 
sentit article que els seus néts Xavier i Eduard van publicar a la pagina 49 del Quaderns 
Barri de Sant Magí. Núm. 13). 

Els animals, un any més, els hem llogat a Josep Cisteró Albareda. És una sort 
comptar amb gent que s'entusiasma ambla festa. Enhorabona! 1 per molts anys! 

En arribar a la Placeta de l'Estació, els portants hem estat obsequiats per part de 
1 'Associació amb: una mida del Sant per posar al bridó, dos tíquets pel sopar, el barret 
que es va donar de record a la Marxa a la Brufaganya, una botella del cava Perelada, un 
número pel sorteig d'un pernil i d'un lot gentilesa de CAPRABO, que conté: una caixa 
de galetes, dos vasos, una botella d'aigua, dos botelles de suc de fruita i un diccionari 
Collins (catala-angles, angles-catala). Déu n'hi do! 

Un any més !'arribada de 1' Aigua és el moment més esperat, complaent i tendre de 
la Festa. Que per molt anys ho sapiguem, entre tots, mantenir! 

Sopar de Sant Magí 

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

Els tiquets numerats s'han venut anticipadament a les taquilles del Gran Teatre de 
la Passió i fins a última hora a la pla<ra, amb el risc que aixo comporta. El preu era de 
12€. Vam encomanar 475 sopars. Els pacients Victoria Fusté i Ramon Rauret, un any 
més s'han encarregat de que tothom tingui lloc i menjar ... 

Seguint la iniciativa de fa un parell d'anys, el servei de benvinguda i acolliment als 
assistents al sopar, s 'ha realitzat acompanyat del "Toe de Festa" de les nos tres i estimades 
campanes. Gracies campaners per deixar-nos gaudir en aquesta nit tan especial, del so 
magic del campanar! 

Com els altres anys, a les taules ja hi ha a punt les ampolles d' aigua i de refrescat vi 
negre. Les 475 capses amb el sopar preparat perla PASTISSERIA SANGRA, es 
distribueixen sota els porxos del forn de ca 1' Alsina. Cada capsa conté: un panet, una 
napolitana de tonyina, una amanida ( enciam, olives, blat de moro, pastanaga i ceba), 
una llesca de pa amb xori<ro iberic, una llesca de pa amb pernil dol<r i olives i un plat 
d'esparrecs amb pernil salat. A la capsa també hi ha els coberts de plastic, tin vas gran, 
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un de petit, un sobre 
amb oli i vinagre, un 
altre amb sal un, altre 
amb maionesa i un 
altre amb cafe solu
ble. De postres es 
reparteix un pastís in
dividual de nata i tru
fa amb gema crema
da. Després del pastís, 
s' ha servit aigua 
calenta per desfer el 
cafe soluble, llet i 
begudes de licor: 
conyac o anís, per 
tothom que n'ha 
volgut. 

El cafe i els postres 
van ser repartits amb 
l'acompanyament 
musical del grup 
QUARTZ. 

S'han venut 55 
botelles del cava que 
havíem etiquetat i 
numerat per 1' ocasió. 
Com 1' any passat les 
teníem en refresc a cal 
Porredon, a les neveres 
que ens va deixar 
Carbonell Vins i 
Licors. 

En acabar el sopar comens.;a l'hora deis parlaments. Aquest any el Xavier Juan s'ha 
encarregat de donar la benvinguda a la Festa i ho va fer amb el següent text: 

Molt bona nit a tothom, esperem que el sopar hagi estatal vostre gust i us hagi 
agrada t. 

Malauradament, hem de comem;ar parlant en aquest XII Sopar de Sant Magí, del 
do/ que porta aquest any la festa. Un dol que va comenr;ar amb la mort del Jaume 
Escudé, seguidament el Ramon Pifarré i ara l 'Esmeralda Marco. Dé un' hi do, la veritat! 
1 és que les desgracies no venen mai soles. És una cosa inevitable, pero a la vegada 
ens afecta, i afecta a l 'hora de tirar endavant lafesta. L' envelliment del Barrí és unfet, 
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unq bona replica pero, és el naixement 
fa poques hores del Pau Escutia Cane
la, i les vivendes que fa pocs anys es 
van construir al carrer Estudivell, tot i 
aixo, caldria buscar mane res pera que 
la gent }ove, omplís les moltes cases que 
avui tenim tancades al Barri. 

Aquest any, també hem notat una 
petita davallada de participants a la 
Festa d'anada a buscar l'Aigua a la 
Brufaganya, és per aixo que voldríem 
demanar-vos una mica més la vostra 
col·laboració i la vostra ajuda, ja que 
aquesta Festa, necessita l'esforr;¡ i la 
voluntat de tothom per poder-la tirar 
endavant. 

És veritat que la Festa avanr;¡a, 
prava d'aixo és per exemple que el 
llibret, aquest any el número 13, té 184 
pagines, 24 més que l 'any anterior. Un 
altrefet importantíssim és el pregoner; 
podríem dir un deis homes més 
importants de Catalunya. Bé aixo és 
una cosa que no em toca de dir a mi. Només desitjar-vos que disfrute u amb la Festa, i 
agrair una vegada mes l'esforr;¡ a tates les persones que participen i col·laboren a la 
Festa. Ara us deixo amb la Pepa Fernández, pera que continueu gaudint d'aquesta 
vetllada. 

Moltes Gritcies! 

La Pepa Femández, ens manifesta que de nou un "miracle" de Sant Magí ha ft;t que 
pugui ser a la Festa, dones la programació de les vacances la feien ser molt lluny de 
Cervera. Ens recorda el sentiment que té perla Festa i dóna la paraula a l'Isidor Consul 
pera que sigui ell qui presenti al pregoner d' enguany tot informant del seu perfil huma 
i professional i al que no dubta de qualificar com el cerverí més important del segle 
XX, el Sr. Josep Benet i Moren. 

El Sr. Benet, amb una veu tenue que es feia escoltar, ha fet un pregó de sentiment, 
de nostalgia cerverina, de compromís amb les tradicions, molt en especial en aquesta 
de Sant Magí i d'encoratjament pels nous reptes que ens venen. Va ser llargament 
aplaudit. Al tomar cap al seu lloc es repetien els aplaudiments al seu pas. 

Tot seguit la Pepa Femández, felicita al pregoner, li agraeix tots els records i 
manifesta que ha estat tot un luxe poder tenir-lo de pregoner. Cedeix la paraula a Miquel 
Pont, pera que sigui ell qui presenti el "Maginet de 1' any". El Miquel explica que és un 
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"Maginet" que va néixer molt a prop de la Brufaganya, a la masia Boix, que havia estat 
portant, que havia viscut al barri, que és un bon coneixedor de la Brufaganya i un 
incansable recollidor de boix. La Pepa anuncia que es tracta del Sr. J aume Rialp Junqué. 
Completa la informació recordant la curiositat de la data del seu naixement, ell2 del 
12 del1912 i avanr¡:a que una de les causes que van motivar al Sr. Rialp a participar a la 
Festa fou un accident laboral. 

El Jaume, acompanyat perles pubilles de l'any passat, s'ajuda per caminar amb 
dos gaietos, pero té prou voluntat per pujar les escales de la tarima, dóna les gracies per 
la distinció i el Miquel li fa explicar com va ser l' accident que va motivar que avui 
sigui nomenat "Maginet". 

(Vegi's l'entrevista de la pagina 75). 

El record és la figura de ceramica dissenyada per l' artista segarrenc Francesc Sociats 
i que consta d'un relleu d'una carrega davant d'un perfil de Cervera. 

La Pepa (pubilla honorífica del' any passat) fa quedar al Miquel, que no sospita res. 
Agraeix la roba que li han deixat els músics per suportar la marinada que hi toca en 
aquell indret de la plar¡:a, comenten amb el Miquel que de "miracle" hem salvat el 
sopar de la pluja. Demana la presencia de l'altra pubilla "honorífica", l' Anna Mas, per 
tal de retre homenatge al Miquel, l' Anna di u unes paraules reconeixement a la feina 
del Miquel i li dóna una placa ambla següent inscripció: "A Miquel Pont Farré, pages 
i escriptor; en reconeixement a tants anys de servei al barrí i a lafesta de Sant Magí. 
Cervera, agost de 2003", el Miquel ho agraeix i reivindica que és pages. La Pepa li 
recorda l'exit deis seus dos llibres i diu que aixo ja el fa considerar escriptor. Explica 
que els amics de "Telesegarra", també han volgut adherir-se al 'homenatge i demana la 
presencia del Josep M. Goma. El Josep M. amb la simpatia i espontane'itat que el 
caracteritza, li recalca la faceta d'escriptor i li diu que com que ha comenr;:at tarden el 
món de la literatura, que escrigui més rapid ... Li dóna coma record una figura d'un 
cavall de rar¡:a. El Miquel molt content de tot plegat i emocionat, destaca el sentiment 
cerverí d'una Festa que ens agrupa i agermana i espera que la sapiguem compartir amb 
els nous cerverins que ens porta la immigració. 

Tot seguit de mana la presencia a l' escenari de les pubilles de l' any passat, la Gemma 
Lago i la Sílvia Colom, així com també que el Josep Raich li porti els sobres amb els 
noms de les properes "Reines de la Festa" que ara anomenem "Pubilles". En resulten 
elegides la Sandra Massana Valés, en representació deis cerverins no residents i la 
Natalia Olaya Castells, com a representant local. Les bandes (brodades, un any més, 
perla Sra. Trini Tolosa Comas) les hi han posat les Pubilles de l'any passat. El Paer en 
cap el Sr. Salvador Bordes i el regidor el Sr. Ramon Castelló, els hi han donat els rams 
de flors de Floristeria Noemí. L' Anna Mas i el Jaume Binefa els hi entreguen els obsequis 
donats per: Joieria-rellotgeria Gisel, unjoc d'arracades; Óptica Cervera, unes ulleres 
de sol; Sastreria Miret, uns pantalons; Calr¡:ats Martí, unes sabates; Boutique Esclat, 
una per;:a de roba; Sebastia Caus, l'album de fotos; Centre Optic Riera, rinyonera i 
ulleres de sol; Pastisseria Sangra, una capsa de bombons, i de Jaume Binefa, un 
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"walkman" i un bravalet d'or. Déu 
n'hi do! Mentre les Pubilles deixen 
els regals als seu lloc, aprofitem per 
sortejar entre els portants dos lots. El 
primer: un pernil, un formatge i una 
botella de vi, gentilesa de 
supermercat Montse, que ha tocat 
amb el número 10, a la carga de 
l'Isidre Vives. El segon: un "mono" 
de treball, una botella de cava i una 
de vi, que ha tocat amb el número 8, 
a la carga del Xavier Pifarré. Tot 
seguit les Pubilles obren el ball amb 
el Sr. Bordes i el Sr. Castelló, al ritme 
d'un vals. 

Vull recordar, un any més, que un 
deis motius de la convocatoria 
d'aquest SOPAR DE SANT MAGÍ, 
és la recuperació del "Ball de la 
Coca", de la subhasta de les coques 
també conegudes com a "coques 
musicades ". Vull recordar un any 
més, que "el hall de la coca", 
antigament es feia en aquesta plava 
Major, a primera hora de la tarda del 
dia 19 d'agost, dia de Sant Magí. La Pepa exlica les característiques d'aquest "hall". 
Es tracta de la subhasta d'una coca que dóna dret a l'adjudicatari a triar el tipus de 
música, ritme o canvó i també qui pot bailar i qui no. Actualment hi afegim: que la 
persona o grupa qui es vulgui fer bailar hi estigui d'acord. 

La primera coca se l'ha quedat la colla del Jordi Lloveras, "la taula del terror" tal 
com ells s' anomenen, per 60 € i com no podia ser d' altra manera, han triat "Paquito el 
Xocolatero", i han demanat que ballessin una colla de gent: les Pubilles, el Jaume 
Binefa, el Leandre Badia, la seva esposa Conxita Bemaus, el regidor Mateu Figuerola 
i el campaner Xavier Juan. 

La segona coca se l'ha adjudicat el Ramon Vendrell per 50 €, ha triat una "ranxera 
mexicana" i ha demanat que ho ballessin: la Pepa Fernández i el regidor d'Hisenda 
Josep M. Rius. 

La tercera, se l'han quedat el Domenec Benet i el Bernardo Simón per 100 €, ha 
demanat que toquessin el que volguessin els músics i que bailes el joven t. Acte seguit, 
ha comenvat un animadíssim ball, amb uns músics excepcionals i un públic participatiu, 
mantenint uns i altres una sintonia excepcional. Potser és l'any amb el final de festa 
més esplendid. 
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Com sempre, tot recollit, taules i cadires plegades i les escombraries en bosses de 
reciclatge. 

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 Capella i la Placeta per a la concorreguda Missa de les 7. 

Després de la Missa, a !'entrada de cal Vives, a mitja costa del carrer de Buidasacs, 
tothom pot esmorzar coca amb xocolata i porrons de barreja de moscatell i d'anís. Un 
any més, aquest esmorzar, antigament reservat als portants, és avui un acte molt 
concorregut. 

A 2/4 de 9 s' ha comen~at el Repartiment del' Aigua. La Sílvia Benet i Xavier Juan 
organitzen els repartidors que acompanyen la comitiva amb el mateix ordre de !'Entrada 
de l' Aigua, pero sense les autoritats. Igual que l' any passat, el carro comen~ara el 
recorregut a la Pla~a Pius XII, davant de l'escola Jaume Balmes. 

Segueix la comitiva el cotxe pie de garrafes d' aigua, per tal d' abastar als repartidors. 
S' han anat altemat els conductors. 

Un any més l'itinerari és un seguit de pujar i baixar canalla del carro, no sé qui s'ho 
pass a millor: els petits o el grans ... ! 
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Hern anal a repartir Aigua al barri del AmeUlers. Feia temps qlJe no s'hi anavu. per 
L'especial dificultat que representa va ha ver de travessar La can-etera Nacional J.l, amb el 
perill que comportava alLJrru· el tril.nsit d'una vía sempre congestionada. Despré de 
llegir l'escrit que la Maite Puig i Tan·é publicuva al llibret que editava el barrí dels 
Ametller1> en motiu del seu 25e. Aniver nri, on demanava que hi tornéssim, vam fer-li 
cas, i gairebé per sorpresa hi vam anar. Quin canvi! De perill n'hi ha sempre i a tot 
an-eu, pero des de que el tdmsit circula per l' autovia, hem de donar la raó a la Maite, 
ara s'hi pot anar. 

Com els altres anys, a mig matí i davant de la Universitat, s'han afegit a la comitiva 
les pubilles, i al can-o hi han pujat els vailets que hi van pujar a la vigília, a fi i efecte 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. 

Una dotació de la Policia Municipal, ha vetllat eficayment per la seguretat de la 
comitiva. 

Del repartiment d' Aigua al ban-i deis Ametllers se n'ha tomat a cuidar la Niceta 
Armengol. 

Deis "cossos", un any més se n'ha encan-egat 1' Agrupament Escolta i Guia Coll de 
les Savines. 

A les 8 del vespre s'ha celebrat la segona conconeguda Missa. S han intentat can
tar els goigs amb una nova melodía: si ja no es canta ven amb la qu més o menys es 
coneixia, amb la nova, només els ha cantat la Margarida Riu. No se pas si ens en 
sortirem deis goigs!!! 

Finalment, a les 11 de la nit a la placeta, s' ha celebrat el ball de fi de festa amenitzat 
pel grup ZARABANDA. Vam tomar a oferir coca i meló pera tothom que en volgués. 
Molts balladors. Hi ha molts 
ve1ns i simpatitzants del barrí 
que en saben i hi disfruten 
ballant. Un any més, el ball 
ha acabat amb discussions. El 
mateix problema de sempre: 
s' hauria de beure menys 
cervesa i menjar més meló, 
que també la fa passar la se t... 
A la festa hi ha de tot! Pero 
segons quines situacions 
deixen mal regust. 
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Exposició.-

Als baixos de la casa que té el 
Josep Corbera a la placeta de Sant 
Magí, amb el muntatge del Xavier 
Badia, la Carme Bonet hi ha 
presentat una exposició de 
fotografies amb el títol que suggeria 
el cartell "el Boix". Unes fotografies 
excel·lents amb un muntatge 
extraordinari. L' exposició ha estat 
molt visitada. 

Concurs de fotografies.-

Es va convocar ellr. Concurs de 
fotografia de la festa de Sant Magí a 
Cervera. Hi van concursar sis 
fotografs, amb un total de 15 
fotografies, és a dir, poca participació. 
Els guanyadors van ser: 

Primer premi per a la 
fotografia en blanc i negre "L' aigua". 
Autor: Jordi Prat Felip. 

Segon premi per a la 
fotografía en color "Aigua 
cristal-lina". Autora: Victoria Fusté 
Domenjó. 

Tercer premi perla fotografia amb camara digital "Els serrells". Autor: Xavier 
Lleonart Barangua. 

Defuncions.-

Aquest any ha estat un any on la mort l'hem tinguda contínuament present al barrí . 

Els portants Jaume Escudé, Ramon Pífarré, Gerard García, Josep Vidal... Les 
germanes Esperan~a i Palmira Marco ... El Sr. Caries Ce pero, Pregoner de la festa de 
l'any 1999. El Sr. Ramon Turull, "Maginet" de l'any 1996. L' Anna Malet, la Conxita 
Bentoldra, la Cisqueta S atorra ... Tots ells ten en el nostre reconeixement i agra'iment 
per tot el que han fet per la Festa de Sant Magí. Volem testimoniar el condol a tots el 
familiars, acompanyant-vos en el sentiment perla perdua de la persona estimada. 

Varis.-

- Per la coincidencia amb les eleccíons municipals, la festa de l' aniversari de la 
reconstruccíó de la Capelleta del Clot de Sant Magí es va celebrar el diumenge dia 2 de 
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juny. Amb la col·laboració del 
Centre Excursionista es va 
organitzar una caminada que, 
sortint de la Capella de Sant Magí, 
passant prop de Tordera i seguint 
pel camí de la Franquesa, s'arriba 
a la Capelleta, s' es m orza, i en aca
bar es pot participar a la Tirada de 
Bitlles. Va ser un matí molt 
entretingut i calorós. 

- El Manuel Gutiérrez "Sera
fín", ha fet una cadira, tipus trona, 
amb el seient de boga, per a que 
hi pugui seure el capella quan 
oficii: algun acte litúrgic. 

- El Triduum dedicat a Sant 
Magí deis dies 16,17 i 18, s'ha fet 
com cada any a la Capella, a les 8 
del vespre, amb celebració de la 
paraula. 

- La "toia" ha consistit en 
escollir un obsequi deis tres que 
entren al sorteig: un televisor, un 
video DVD o una camara digital. El número premiat és el que coincideix amb les 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 2 €. per butlleta. Les butlletes han estat 
patrocinades pel propi establiment comercial. El número premiat ha estat el 636, venut 
a la Brufaganya per 1' Anna Mas. Els afortunats guanyadors han estat els germans Da
vid i Adria Vendrell Cunyat, biciclistes participants a la Marxa a la Brufaganya. No han 
triat cap deis regals que sortejavem, van escollir una assecadora. 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, que fan brollar tres raigs 
d'aigua, al mateix temps que s'il·lumina una abundosa cascada d'aigua i una altra 
imatge de Sant Magí. Sempre hi ha gent expectant! 

-A !'entrada de casa seva, al carrer de Buidassacs, el Manuel Gutiérrez "Serafín", 
ha reprodult l'ambient de la Brufaganya (muntanyes, cova, aigua, etc.) . 

-El 27 d'abril es va celebrar la festa a la capella de Sant Magí a Guardiola, ermita 
situada prop de Guissona. En acabar la missa hi ha coca i beguda per a tothom i un 
sorteig de diferents toies. Cal recordar que aquesta festa se celebra l'últim diumenge 
d'abril. 

- El 8 de juny, es va celebrar al Santuari de la Brufaganya 1' Aplec de la Rosa, 
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organitzat pels "Maginets" de Tarragona. 

- La Confraria de Sant Magí martir de 
Barcelona, ha pres 1' acord de celebrar la 
festa de Sant Magí, el diumenge més 
proper al 19 d'agost. Aquest any ho van 
celebrar el diumenge di a 17 d' agost, a la 
Basílica de Sant Maria del Mar de Barce
lona, lloc on la imatge de Sant Magí 
comparteix altar amb la de Santa Tecla, a 
la segona capella en direcció a 1' altar que 
hi ha entrant per la porta lateral que dóna 
al Fossar de les Moreres. 

- El dia 17 d' agost es va representar 
al Teatre Metropol de Tarragona, 1' obra 
de teatre "Sant Magí de la Brufaganya ", 
d' Antoni Grifell, estrenada a Tarragona 
elllunya 13 d'agost de 1871. Un treballat 
muntatge dels "Maginets" tarragonins, 
Associació la Salle, Confraria de Sant 
Magí de Tarragona, el Teatre Metropol i la dedicació del nostre amic Daniel Ribas. 

- El16 de setembre es va fer 1' Aplec de Sant Magí, organitzat perla Confraria de 
Sant Magí martir de Barcelona. 

-El Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, per mitja de 
1' lnstitut Catala del Voluntariat (INCA VOL), té un acord amb 1' entitat Suport Associatiu, 
de la que en som socis per assessorar-nos en tots els aspectes jurídics, comptables i 
informatics que poguéssim necessitar. Periodicament se'ns envia documentació, aquest 
any ens oferia basicament la informació sobre el nou lmpost de Societats. 

-De la fotografiase n'ha encarregat el Sebastia Caus. 

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

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

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

- Finalment, volem 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. 

Espero no descuidar-me a ningú en aquest capítol d' agraYments, per si de cas quedi 
el reconeixement agraYt per tothom que té el sentiment per la Festa! 

Moltes gracies! 
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