
JAUMERIALP 
"De Granyena a Sant Magí hi ha sis hores caminant, i 

nosaltres hi anavem amb el Cotxe de les Dues" 

Carme Pollina 

En Jaume Rialp i Junqué, nomenat "Maginet de 1' Any" durant la 
darrera edició de la festa, és un d'aquells homes forts, arrelats a la terra 
i a les seves conviccions. Tot i la seva edat avanc¡;ada i les seqüeles que 1i 
va deixar el greu accident que va patir fa 55 anys, manté una vitalitat i un 
sentit de l'humor envejables. Fill de Granyena de Segarra, la vinculació 
amb Sant Magí 1i ve per part de la seva mare i de la seva senyora, 
l'Enriqueta Franquesa, amb qui es va casar l'any 1945. Ja casats, van 
viure al carrer Buidasacs fins el1961, i després es van traslladar a l'altra 
punta de Cervera, a 1' avinguda de Guissona, on viuen encara avui dia. 
Quan els vaig a veure, em reben amb cordialitat i un somriure franc. 
Abans de comenc;;ar l'entrevista, me'ls miro i penso que són uns avis 
trempats, i que, a més, fan molt bona parella. 

Que li sembla si ens fem els moderns i comencem amb una fitxa 
tecnica? 

Vinga! 
Nom: Jaume Rialp i Junqué. 
Any de naixement: 1912. 
Lloc de naixement: Granyena de Segarra. 
Renom familiar: Rialp. 
Ocupació durant la vida activa: basicament pagesia, pero també 

havia treballat al Sindicat de Cervera i a Cal Secanell, fent farina d' ordi. 

79 



Participació a la festa de Sant Magí: 50 anys (1949-1999) portant 
aigua i fent boix. 

S'esperava que el nomenessin "Maginet del' Any"? 
L'any passat no pas! Uns dies abans, va venir el Mas i em va dir: "et 

fan Maginet". ljo li vaig dir: "No fotis! Em voleu fer parlar en públic, i 
jo no hi es tic acostumat". Pero veig que, al final, encara me' n vaig sortir. 
Anar rumiant, anar rumiant, em vaig preparar el discurs, pero em va 
sortir molt curt. Si fos a fer ara, parlaria més estona del que vaig parlar 
llavors. 

1 per que creo que li van donar aquest nomenament? 
No ho sé, potser per tots els anys que havia estat lligat a la festa. Jo, 

que sóc fill de Granyena, vaig venir a parar a Cervera per la meva dona, 
que sí que és filia del barri de Sant Magí. Jo no anava a buscar aigua al 
principi. Pero va resultar que el 20 de setembre de 1948 vaig prendre 
mal, i la meva dona va fer la promesa que si jo em curava, aniria cada 
any a portar 1' aigua de Sant Magí. 1 així va ser com vaig comen~ar 1' any 
següent, el 1949, i vaig continuar durant els cinquanta anys següents. 
Fins que vaig poder, vaja! Els primers anys hi anava amb la meva mula. 
Després em vaig quedar sense, pero me'n deixaven una. Alguns anys 
també anava afer boix. Fins i tot l'any passat encara hi vaig anar. 1 si 
pogués, enguany també hi tomarla! M'hi porta el Castells, amb cotxe. 

Que li va passar aquell dia, el 20 de setembre de 1948? 
Jo estava llaurant amb l'euga a prop de la Cardosa. Cap a les cinc de 

la tarda vaig parar per posar el civader a 1' animal. En valer treure-li, no 
sé que va passar, es va esfereir i em va donar una empenta. Vaig caure 
damunt del forcat, i 1' euga em va arrossegar un tros, no sé quant. Vaig 
quedar gairebé partit per la meitat. Sort que ho van veure el Molins, de 
Sant Francesc, queja és mort; l'home de la Valentina i el seu germa. 
Tots tres eren alla amb el carro, portant fem. Em vam portar a Cervera 
amb el carro, perla carretera d' Agramunt. Quan vaig arribar a casa, 
encara vaig tenir 1' esma de dir que no havia passat res, amb tot el mal 
que portava al damunt! El metge va dir que s'havia d'anar a buscar un 
operador, i així va ser com em van portar a la clínica de Barcelona. 
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Recordo ha ver passat per Igualada, pero després em van donar cloroform 
i em vaig adormir. 

Va estar-se molt temps a la clínica? 
Tres mesos. L'accident va passar al setembre, i per Nadal del mateix 

any ja tomava a treballar. Recordo que, estant a la clínica, vaig demanar 
que em deixessin marxar, pero em van dir que no, perque m'havien de 
curar cada día. 1 també recordo que tenia una gana! Menjava molt... 
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Ara entenc allo de la promesa a Sant Magí que va fer la seva 
senyora. 1 durant els cinquanta anys següents, no va parar mai de 
participar en la festa? 

No. Fins i totjo ja coneixia la festa d'abans, perque la meva mare era 
tilla de Bellprat, que esta a una hora de camí d' alla on es va a buscar 
1' aigua de Sant Magí. Com que allf s 'hi ce1ebrava 1 a festa, algunes vegades 
hi havíem anat. Sortíem de Granyena amb el Cotxe de les Dues. Saps 
quin és? 

El Cotxe de les Dues? ... Dones no em sona, no ... 
(riu) De Granyena a Sant Magí hi ha sis hores a peu, i el Cotxe de les 

Dues és el que ens hi portava. Caminant, és ciar! Sortíem de casa a les 
vuit del matí, i cap a les dotze o quarts d'unaja érem a Sant Magí, passant 
per Santa Coloma. Passavem el dia i la nit, i 1' endema passat tomavem a 
casa. 

Que és allo que més li agrada de la festa de Sant Magí? 
Quan el capella explica el sentit de 1' aigua, dient que els que feien la 

festa no tenien aigua, fins que Sant Magí va fer-Ia brotar amb un cop de 
bastó, i tota la historia. 

1 aquest any, anirit al barri? 
Jo, de moment, ja necessito bastó, perque em costa molt caminar. Per 

cert, ara fa pocs di es que faig servir un carret per anar pel carrer, no sé si 
m'has vist. Vaig molt millor. 

Abans d'acabar, digui'm una cosa: creu que Sant Magí el va 
ajudar de veritat quan va tenir l'accident? 

Dona, hi ha una fe! 
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