
MEMORIA DE L' ANY 2004 

DEL' ASSOCIACIÓ AMICS DE SANT MAGÍ 

La Festa -Promoció-

Josep Mas Segura 
Associació Amics de Sant Magí 

El Cartell.- Dissenyat per Jordi Sames. És un dibuix basat en una fotografia 
de la carrega d'un ruquet amb un infant assegut sobre els arguenells i menada 
per un altre noi, és el que em podríem dir la fotografia inicUttica, la que els 
familiars procuren de la quitxalla. L' encape;: ala el títol "La festa del barri Sant 
Magí''; sota el dibuix, les dates de la celebració i a la part inferior, els credits 
deis organismes oficials que col·laboren a la festa: Generalitat de Catalunya, 
Diputació de Lleida, Consell Comarcal de la Segarra, Paeria de Cervera, Institut 
d'Estudis Ilerdencs i Centre Comarcal de Cultura. El color és el blau. S'han 
editat 250 cartells. Un any més l'objectiu del cartell ha estat aconseguit: el 
cartell identifica plenament la festa, es fa mirar i els dos germans dibuixats, 
AdrUt i Jaume Casteras, encantats de veure's al cartell. 

El Programa d'actes.- Dissenyat, també, per Jordi Sarries, amb el mateix 
format i ti pus de tinta del carte11 de la Festa. L' encapc;:ala una composició del 
cartell, s'hi detallen les activitats del 15 al 19 d'agost. Se n'han editat 250 
cartells. 

Aprofitant l'encapc;:alament del programa d'actes, hem editat: un cartell per 
convocar la XIII Marxa a la Brufaganya, se n'han fet 100 fotocopies; un cartell 
anunciant les exposicions, del que se n'han fet 100 fotocopies; en un altre 
cartell, Promocions Artístiques Orobitg, anuncia l'horari deis balls i dels grups 
musicals que hi intervenen, també se n'han fet 100 fotocopies en paper de 
color groc. 
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Altres activitats promocionals: 

-Un díptic del Departament de Benestar i Família anunciava les bases del 
segon concurs de fotografia de la festa de Sant Magí a Cervera, aquest any el 
tramit l'hem fet des de }'oficina que aquest Departament té a Cervera. 

- El Centre Excursionista de 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. 14". Consta de 196 
pagines. Es mantenen els mateixos criteris editorials iniciats 1' any 1996: porta
da ambla imatge del cartell; separació entre els articles i els anuncis; un índex 
d' anunciants i un altre dels articles, el format, el cos dels textos i la presentació 
del quadern segueixen les característiques d'un llibre. Edició coordinada 
juntament amb el Max Thrull Rubinat, amb correcció ortografica de Max Turull 
id' Anna Mas, aquest any alllom hi ha impres el títol del quadern. 

- El quadem consta de 28 articles, complementats amb 72 fotografies, un 
planol, un gravat, 4 fotografies de pintures, dues caratules i dues reproduccions 
de cartells que, junt amb els 86 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 1' adre~a, així com també a ve"ins, exve"ins i simpatitzants del 
barri. La carta de la ma de Miquel Pont és la presentació del Quadem, i 1' he m 
impres damunt la tenue trama del cartell. 

- El Joan Puig ens ha actualitzat la pagina de Sant Magí a Internet: 
www.santmagi.org. 

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

- Radio.- Una entrevista a RACl al programa Primera Pedra, una altra a 
Radio Tarrega i una altra el dia 15 d'agost a les 8 del matí a Catalunya Radio al 
programa Fes-te Llevar. 

Dia 15 -Arriba a Sant Magí com puguis.-

Amb el mateix lema, il·lusió i esperit de sempre, s'ha convocat la X/l/ Marxa 
a la Brufaganya, ambla col·laboració del Centre Excursionista de la Segarra, 
de la Penya Ciclista, del Grup de ciclistes tot terreny BTT i d'un equip de 
motoristes que han donat suport als ciclistes tot terreny. 
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Una dotació del Pare de Bombers de Cervera ens ha acompanyat a marcar 
el camí. Hi hem anat amb el Domenec Benet i el Josep M. Lloveras. 

El preu d'inscripció ha estat de 6 €. 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 81 regals, cedits pels comer9os de 
Cervera. Aquests regals es van exposar a 1' aparador de la Pastisseria Agustí. 
Deis 56 regals de 1' any passat, he m passat als 81 d' enguany. És una opció que, 
de moment, agrada als comerciants i encara més als afortunats participants. 

El record és una samarreta de cotó de color blanc, amb serigrafia frontal, de 
color blau, del dibuix del cartell. Se n'han fet 300 de diferents talles. 

A 2/4 d' 1 de la matinada del dia 15 d'agost, han sortit des de la Placeta de 
Sant Magí els 53 caminants, 2 menys que l'any passat. 

A les 5 del matí des de la pla9a del Portalet, han sortit dos autocars de 
1' empresa Cots Alsina, SL, que han portat els 57 caminants, que a les 6 del 
matí, a l'al9ada de Santa Coloma, s'han afegit a la caminada, 5 més que l'any 
passat. A 1' autocar hi duem també, tot el necessari per tenir els esmorzars a 
punt a la Brufaganya per als esfor9ats participants a la marxa. El pa acabat de 
fer del Fom Xandri, fuets, formatge, tomaquets i els estoigs de pernil ja tallat, 
que un any més els hem trobat pagats! Moltíssimes gracies! 

141 



A Santa Coloma s'ha repartit galetes i cafe, així com també unes tires de 
paper reflector per col·locar-les en un 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'Ibarra. El cafe 
ha estat un donatiu de 1' Amadeu Vida!. 

Aquest any, tal com ja vam fer 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 
haver algun dubte hi deixa una lot d'intermitencia, de les que es fan servir per 
senyalitzar les obres. El vehicle del Pare de Bombers les va recollint, per tor
nar-les a donar al Miquel als diferents punts d'agrupament, per tal que s'avanci 
a senyalitzar el nou tram. 

Per caminar els mencionats 4 Km de carretera, el vehicle del Pare de 
Bombers, amb els llums d' emergencia encesos, s 'ha situat al davant de 1' alineada 
comitiva de 11 O caminats; a mitja comitiva hi anava un bomber per controlar el 
trtmsit i al final, el cotxe del Miquel Codina amb els llums d'intermitencia 
encesos. 

A 1' al~ada de cal Xoques, 1' Arantxa Broto Martínez va patir un esquin~ al 
turmell i es va fer palesa la importancia d' acompanyar-nos la dotació del pare 
Bombers: van dur-la al CAP de Santa Coloma, on van aplicar-li l'embenat 
adient. 

A 2/4 de 7, des de la Placeta de Sant Magí han sortit els 30 ciclistes de 
carretera, 4 menys que 1' any passat. El vehicle de la propia Penya Ciclista 
condu'it per 1' Antoni Vendrell els ha donat suport. La majoria han tomat en 
bicicleta. 

A la mateixa hora i del mateix lloc, han sortit els 36 ciclistes de "Mountain 
Bike". La majoria han tomat en autocar. 

Els ha donat suport un furgó de Josep Castella Vila, condu'it pel Josep M. 
Eroles, i un altre de Josep Gasol, condu'it per Josep M. Blach, juntament amb 
un equip de motoristes format per Josep Castella Vila, Julia Márquez Sáez, 
Alex Márquez Alenta, Marc Márquez Alenta i Francisco Mata Piedrabuena. 

Al vehicle de suport, a part de 1' aigua i d' algun aliment, hi duem també una 
farmaciola, obsequi de 1' Asepeyo, i un reguitzell d' e in es específiques, facilitades 
per Esports Truga, per atendre les possibles avaries de les bicicletes. 

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

A quarts de nou del matí arriben els primers caminants queja tenen apunt 
l'esmorzar, aigua de les Fonts de la Brufaganya, aquest any molt abundants, o 
d'altres begudes al furgó de Carboniques Prat. 

Els autocars ja estan encarats perla tornada. Veure'ls a punt, reconforta. 

Els cuiners que preparaven 1' esmorzar anaven equipadíssims, amb davantals 
i guants de Uttex. Amb tota la gracia del món, han preparat un esmorzar premiat 
per quatre ciclistes: un premi taronja, un premi llimó, un premi maduixa i 1' altre 
pinya-colada. Van recollir els suggeriments que els van fer 1' any passat i es van 
trobar la taula parada i amb premi. 

Havent esmorzat, la Victoria, microfon en ma, i amb 1' ajuda de la Teresa 
Ros, de la Sílvia Benet i de 1' Anna Mas, han sortejat els 81 regals entre els 
participants de la XIII Marxa. Els regals estaven exposats en una taula que 
presidia la fotografia, d'un metre d'al~ada, de la imatge del Sant Magí robada 
pocs dies abans, de la qual en farem obsequi al Santuari, perque, a falta de 
!'original, almenys hi hagi el record. Gairebé una tercera part deis inscrits han 
tingut premi. Aquest sorteig és molt agil, ja que en fer les inscripcions s' anota 
el nom de la persona a la matriu del talonari i aixo permet cantar número i nom. 

Resulta que el Manuel Gutiérrez "Serafin", gran persona i encara més gran 
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col·laborador de la festa, els deia a casa seva, que si Sant Magí no li regalava un 
"Mercedes", es replantejaria la seva col-laboració. La seva filia, la Nati, n'hi va 
comprar un, pero de joguina, és ciar! i vam aprofitar per fer-li solemne entrega, 
tot llegint-li la següent nota: 

"Querido Serafín: 
Hace ya mucho tiempo que nos conocemos, pues durante 42 años hemos 

compartido juntos muchas trifulcas y satisfacciones. 
Te he estado observando todo este tiempo, y nunca me has decepcionado. 
Tu siempre me preguntas: 
¿Y tu que quieres? 
Yo, a solas, te contesto. 
Y luego, con tu maña y habilidad, me deleitas con presentes. 
Yo, los llevo en mi corazón, y el barrio, disfruta de tu creación. 
Tus buenas acciones son de admirar, por eso hoy te quiero compensar. 
Abre este paquete y ya verás que regalo más majete! 
Quizás no tiene el tamaño esperado, pero sin duda, éste es el más apro

piado. 
Ay Serafín: Tanto rogar, tanto rogar, ... , al final te he tenido que escu

char! 
Para Serafín ... 

... de San Magín!" 

A les 11 han sortit els autocars de tomada cap a Cervera, amb gent cansada, 
pero contenta de participar. Les bicicletes les han recollit el furgó de les begudes 
i el camió del Felip Isante.En total s'han inscrit 253 participants a la X/// Marxa 
a la Brufaganya, 44 més que l'any passat. 

L' Ajuntament ens ha deixat la pancarta de benvinguda i 1' equip de megafonia, 
que ha animat 1' 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 la una hem anata missa al Santuari. El rector del Santuari Mn. Jordi Díaz 
Moix, ha recollit la fotografia de la imatge del Sant i ens l'ha fet col·locar a la 
peanya on hi havia la imatge robada (per sorpresa meva, en al tres visites que he 
fet al Santuari he observat que els devots hi posen flors als seus peus, hi encenen 
mmties i m'imagino que més d'una pregaria hi fan ... ) 

La tradicional o frena del cantir aquest any 1' ha tomat a fer el portant de més 
edat, el "Maginet" Jaume Font. Finalitzada la missa, Mn. Jordi ens dóna la 
certificació de recollida de 600 litres d' Aigua de les Fonts de la Brufaganya. 
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Isidor Consul, Joan Salat, Emma Aixala i Miquel Pont. 

Un any més, som quatre els que ens quedem a la missa. Cree que la princi
pal causa és l'horari, jaque qui ha caminat tata la nito qui ha fet l'esfor<; de 
venir, té ganes de tomar cap a Cervera a descansar. 

Ens cal destacar un any més la solidaritat, la col·laboració i la bona 
predisposició de tots els participants. 

Dia 18 -Vigília-

Comen<;a el dia a les vuit del matí per posar la vela a la placeta. Després es 
guameixen amb serrells de colors els carrers Buidasacs, Estudivell, Mn. Arques, 
Sant Magí i Convent de Sant Domenec. 

Les dones del barri s' encarreguen des del primer di a del Triduum d' engalanar 
i netejar la capella. També posen a punt els ramets d'espígol que a estones han 
anat preparant. 

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

Al migdia, els del barri, que també som encordats campaners, hem anat a 
fer el toe de festa. Després de dinar, el Fabia Pont, amb el tractor i la carreta ha 
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dut tot el material (arguenells, albardes, cingles, cordes, faldons, bridons, 
campanetes, esquelles i picarols) a casa del Josep Cisteró. Des que guarnim la 
majoria d'animals a la propia quadra, tots estem més tranquils i controlats. 
Amb un bon bat de sol, un altre grup prepara i numera les taules pel sopar a la 
Pla9a Major. Per evitar els corrents d'aire, s'ha posat un tendal on acaben els 
porxos de davant de 1' església Parroquial i unes borras ses al portal que dóna 
accés a la costa de Buidasacs. 

Presentació delllibre. 

A les 6 de la tarda es va presentar a 1' Auditori Municipal el llibre: "La 
quinta del Biberó. Els anys perduts", d'Emma Aixala, Editorial Proa. Elllibre 
és un document sobre la guerra civil, en el qual hi participen els cerverins 
Josep Benet i Joan Salat. L' Auditori ple de goma gom. 

Entrada de 1' Aigua. 

A les 8 del vespre, s' inicia !'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. 

Encap9ala la comitiva l' escenificació del Sant a dtrrec de Jordi Casado 
Samitier, com sempre amb rigor, dignitat i fermesa. L' acompanyen les pubilles 
de l'any 2003, la Natalia Olaya Castells i la Sandra Massana Valés. Després la 
Banda de música Xaranga Bonaire, i a continuacióles autoritats amb el Jaume 
Binefa com a representant de l' 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 1' ocupaven els "capitans" 
del barrí. Al seu darrera segueixen les carregues menades pels següents portants: 
Francesc Castells Portella (tOS/06/2005), Xavier Martí Pifarré, Antoni Cisteró 
Jaume, Ramon Cisteró Jaume, Antoni Boquet Tomas, Lluís Simón Benet, 
Domenec Benet Roig, Salvador Torres Font, Ramon Torres Font, Joan Asensio 
Ruiz, Isidre Vives Bonjoch. Tanca la comitiva el carro que meno pie de quitxalla, 
tots amb el vestit tradicional cataUt: l'Elena Jordán Valverde, Laura Cerqueda 
Puig, la Celia Segura Torres, la Berta Agustí Ramos, 1' Andrea Ramos Fuentes, 
els germans Júlia i Albert Ribera Cendra, durant el recorregut n'han anat pujant 
altres per tal de fer-los una fotografia. De la maquina se n'ocupa el Fabia Pont 
Pedrós. 

Els animals, un any més, els hem llogat al Josep Cisteró Albareda, entusias
ta col·laborador i molt entes del complex món equí. No em canso de repetir, 
any rera any, que és una sort poder comptar amb ell. 
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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, la samarreta 
que es va donar de record de la XIII Marxa a la Brufaganya, una botella de 
cava, una capsa de galetes i un número pel sorteig d'un pernil; també, dies 
abans, havien estat obsequiats amb dos tiquets pera 1' esmorzar de la Brufaganya 
i per al sopar de Sant Magí. 

Sempre surt la comparació ambla Festa d' abans i aquest any vam fixar-nos 
en l'endiumenjats que anaven els portants i vam decidir de fer l'Entrada de 
1' Aigua amb camisa blanca i pantaló negre. 

L' ambient de 1 'Entrada de 1' Aigua és fanütstic. Els somriures de complaenc;a 
i satisfacció són el millor premi pera l'organització, després que hagin sortit 
els números, clar! 

La sensació com a portant és única quan entres a la plac;a Major i et rep el 
Toe de Festa, sensació que es converteix en emoció en entrar al carrer de Sant 
Magí i és el soroll dels serrells qui et dona la benvinguda ... La ve u interior et 
di u: un any més, entre tots, ho hem aconseguit! Que per molt anys ho sapiguem 
mantenir! 

Sopar de Sant Magí 

A les 10 del vespre s'ha convocat, tal com ho anunciava el cartell, "El classic 
sopar a la pla~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 plac;a, amb el risc que aixo compor
ta. El preu del tiquet era de 12 €. Vam encomanar490 sopars. La VictoriaFusté 
i el Ramon Rauret, un any més, s 'han encarregat que tothom tingui lloc i menjar. 

Seguint la iniciativa de fa uns anys, hi ha servei de benvinguda id' acolliment 
als assistents al sopar, acompanyat del "Toe de Festa" de les nostres estimades 
campanes i campaners. 

Com els altres anys, a les taules ja hi ha a punt les ampolles d'aigua i de 
refrescat vi negre. Les 490 capses amb el sopar preparat perla Pastisseria Colom 
es distribueixen sota els porxos del forn de ca 1' Alsina. Cada capsa conté: una 
amanida de la Se garra amb bolets, un en trepa de pernil, una coca amb anxoves 
i escalivada i una rotllana de pernil dolc; a la crema, de postres un vas de gelat 
de bescuit glacé. S'ha servit cafe, previament preparat perla Sí1via Benet i el 
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Leandre Badia, llet i begudes de licor ( conyac 
o anís) a tothom que n'ha volgut. 

A la capsa també hi ha els coberts de pUtstic, 
un vas gran reciclable, un vas petit i un sobre 
amb oli i vinagre. El vas reciclable esta 
serigrafiat amb !'anagrama de la Paeria i el de 
1' Associació, és un regal de la Regidoria de 
Medi Ambient. 

S 'han venut 62 botelles de cava etiquetarles 
i numerarles per a 1' ocasió. Com 1' any passat 
les teníem en refresc a cal Porredon, a les 
neveres que ens va deixar Carbonen Vins i 
Licors. 

En acabar el sopar comen~a l'hora deis Xavier Juan 

parlaments. Aquest any el Xavier Juan s'ha encarregat de donar la benvinguda 
a la Festa, i ho va fer amb el següent text: 

"Bona nit a tothom i bon profit. 

Esperem que el sopar us hagi agradat. 

Un any més tomem a ser aqu(, a la Pla~a Major, per viure aquest sopar de 
Sant Mag(, el XII/e. La veritat és que emociona veure aquestes taules plenes 
amb cerverins d'aqu(, de jora vila, amics,famílies retrobant-se ... i totsjunts, 
al mateix temps, col·laborant i recolzant moltíssim lafesta. Unafesta que sense 
la vostra ajuda i la de molta altra gent, que no és aqu(, Jora impossible tirar 
endavant. 

Aixo és la part visible de la festa, la més curta, pero a la vegada la més 
emocionant. Pero durant l'any hi hafets, circumstlmcies quejan que cada any 
sigui diferent. Fa pocs dies, van robar la imatge de guix de Sant Magí a la 
capella de la Brufaganya, un Jet que fa parar a reflexionar. 

Sortosament, a mesura que arriba lafesta, les coses es van resolent, i veus 
que sempre hi ha la porta oberta a lafesta de Sant Magí, tant deis particulars 
com d'entitats, com la Paeria, que et recolzen sempre en tot. Cal destacar per 
exemple, 1 'espectacular augment de regals per als participants a "Arriba a 
Sant Magí com puguis": l'any anterior era de 56 i enguany de 81, o elllibret 
que té 12 pagines més. Són fets que et jan agafar ganes de tirar endavant la 
festa. 
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M'agradaria acabar llegint 
una poesia d'en Ramon Turull, 
en recordan~a a el/ i a tots els 
maginets que ens han deixat. 

(Llegeix la poesia "Cerverins 
que veniu", publicada a la pag. 
87, del Quaderns Barri de Sant 
Magí, núm. 14 ). 

I ara us deixo amb el Toni 
Nadal per saber el pregoner, les 
pubilles, la sub hasta de les co- Toni Nada! 

ques i els balls". 

El Toni Nadal, "L'home del temps de TV3", aquest any s'encarregara de 
presentar la vetllada, anuncia que el pregó el fara la Pepa Femández, que ve 
cap a l'escenari acompanyada de les pubilles. Un periodista a cada micrOfon, 
el Toni va relatant la vida professional de la Pepa, que hi va afegint comentaris. 
Si aquesta presentació l'haguéssim preparat, segurament, no hauria sortit tan 
bé. Un encant de dialeg, on la Pepa va descobrir que va ser la primera periodis
ta que va entrevistar al Toni. Repeteixo, un encant de presentació. 

Seguidament la Pepa ens llegeix un pregó amb dues parts diferenciades: la 
primera, molt reflexiva, amb la paraula miracle i la segona, unes inspirades 
quartetes cerverines i maginetes, que han derivat a un entusiasmat aplaudiment. 

El Toni anuncia la primera sorpresa a la Pepa i demana al Paer en Cap Sr. 
Salvador Bordes que pugi a 1' escenari. El Sr. Bordes res salta de nou la trajectoria 
professional de la Pepa i ens diu que la Paeria ha volgut fer-li aquest 
reconeixement públic i d'homenatge, precisament durant la festa de Sant Magí, 
ja que ella n' és una gran col·laboradora. Li dóna com a record una reproducció 
en metacrilat de la plat;a Major, una de les figures que fa 1' empresa cerverina 
Seyart. La Pepa, visiblement emocionada, ho agraeix. Tot seguit ve la segona 
sorpresa: els seus companys de TeleSegarra, graos col-laboradors de la Festa, 
també s'han volgut sumar a l'homenatge i el Josep M. Goma, després de ressaltar 
de nou la personalitat de la Pepa, li fa entrega d'un quadre amb un gravat de 
plata de la Pl. Major. La Pepa renova els agra1ments, ens anima a participar a la 
subhasta, a la que manifesta que aquest enyorara. 

El Toni tot seguit, demana la presencia de la Regidora de Cultura Blanca 
Cuñé, perque sigui ella qui faci entrega del "Maginet" de 1' any. Ens explica 
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que es tracta d'un veí del 
barri que ha fet un ofici dels 
que ja no en queda, el de 
cisteller: com a bon 
professional ha fet i refet els 
arguenells que s'utilitzen a 
la festa, ha estat "capita" del 
barri sempre que li ha tocat, 
guarneix de boix la taula i 
el portal de la capella, es 
tracta del Sr. Antoni 
Minguell Anglarill. El Sr. 
Minguell, molt content amb 
la distinció, ens explica les 
circumstancies de la seva 
elecció. 

(Vegi's !'entrevista de la pagina 87). 

Pepa Femández i Salvador Bordes 

El record és la figura de ceramica d'un relleu d'una carrega davant d'un 
perfil de Cervera, disseny del recentment traspassat artista segarrenc Francesc 
Sociats Roig (t 01/05/2005). 

Tot seguit demana la presencia a 1' escenari de les pubilles de 1' any passat, 
la Natalia Olaya Castells i la Sandra Massana Valés, així com també que el 
Josep Raich li porti els sobres amb els noms de les properes "Reines de la 
Festa" és a dir les "Pubilles". En resulten elegides la Laia Raich Montiu, en 
representació dels cerverins no residents i la vei"na del barri la Iolanda Asencio 
Caballero, com a representant local. Les bandes (brodades, un any més, per la 
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 Sr. Ramon Castelló, els han donat 
els rams de flors de Floristeria Noemí. L' Anna Mas i el Jaume Binefa els entre
guen els obsequis donats per: Joieria-rellotgeria Gisel, un colleret i un anell; 
Sastrería Miret, uns pantalons; Calc;ats Martí, unes sabates; Boutique Esclat, 
una faldilla i una brusa; J. Gendre Fotograf, l'album de fotos; Centre Óptic 
Riera, unes llentilles i una ronyonera; Pastisseria Colo m, una capsa de bombons, 
i de Jaume Binefa, un bolso Loui Vuitonne i un bra~alet d'or. Déu n'hi do! Tot 
seguit les Pubilles obren el hall al ritme d'un vals: el Sr. Bordes ambla Laia i el 
Sr. Castelló amb la Iolanda, amb canvi de parella a mitja hallada. 

Un dels motius de la convocatoria d'aquest Sopar de Sant Magí, és la 
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recuperació del "Ball de la Coca" que antigament es feia en aquesta pla~a 
Major, és la subhasta de les coques, també, conegudes com a "coques 
musicades ". El Toni explica 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 can~ó i també qui pot hallar i qui no. Actualment hi afegim que la 
persona o grupa qui es vulgui fer hallar hi estigui d'acord. 

La primera coca se l'ha quedat la taula del Riu, per 70 €, han demanat que 
ballés un pasdoble el Consistori, han ballat: la Carlota Lladó amb el Salvador 
Bordes, la Rosa Santana amb el Mateu Figuerola, la Blanca Cuñé amb el Ramon 
Castelló i el Josep M. Rius ambla seva Sra. La diversitat variada, ignorem si la 
ballaruga va derivar cap algun acord de govem ... , pero sí que cal agrair-los la 
bona predisposició per la Festa. 

La segona coca se l'ha adjudicat la taula de l'Isidre Vives per 80 € , ha triat 
un vals i que el ballessin els ve"ins del barri. 

La tercera, se l'ha quedat el Jaume Marimon d'Igualada per 125 €, ha 
demanat que ballessin el "Bay, Bay", la Pepa Femández i el Toni Nadal. Els ha 
ajudat a seguir el ritme la cantant del grup Quartz. 

És dels anys que ha quedat bé aquest complicat punt de la trobada, on hi cal 
complicitat, col-laboració i predisposició. 

En acabar la subhasta, el Francesc Sucarrats m'ha dut el seu telefon mobil, 
a 1' altre punt de la connexió es lamentava el Jordi Lloveras de no haver 
aconseguit cap de les tres coques ... Coma les subhastes que veiem al cine, a la 
pla~a es rebien instruccions telefoniques ... El sentiment que aquest grup té per 
la festa és, coma mínim, lloable! 

En tomar a l'escenari, el Toni ensenya el regal que el Jaume Marimon ens 
ha fet. Es tracta d'un "pitrall" on hi ha pintada una imatge de Sant Magí i que 
servira per adornar una carrega. 

La família del Jaume Marimon és qui actualment prepara un carruatge des 
d'on es distribueix 1' Aigua de Sant Magí a Igualada, al mateix carrer de Sant 
Magí, davant de la Pastisseria Pla.Tot seguit es sorteja un pernil entre els portants. 
El número guanyador és el 2 i aquest any correspon a la carrega del Ramon 
Cisteró. 

Sense cost pera 1' Associació, jaque el Grup Quartz és un deis donatius del 
Jaume Binefa, comen~a un animadíssim hall: bons músics i públic participatiu 
són garantia d'exit. 
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Iolanda Asencio, Jaume Binefa, Jordi Casado, Laia Raich i Francesc Castells. 

Com sempre tot recollit, taules i cadires plegades i les escombraries en bosses 
de reciclatge. 

Dia 19 -Sant Magí-

El dia comen9a 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 Miss a de les 7. 

Després de la Missa, a !'entrada de cal Vives, a mitja costa del carrer de 
Buidasacs, tothom pot participar de 1' esmorzar deis portants, coca amb xocolata 
i porrons de barreja de moscatell i d'anís. 

A 2/4 de 9 s'ha comen9at el Repartiment de 1' Aigua. La Sí1via Benet i el 
Xavier Juan organitzen els repartidors que acompanyen la comitiva amb el 
mateix ordre de !'Entrada de 1' Aigua, pero sense les autoritats. El carro, com 
1' any passat, comen9ara el recorregut a la Pla9a Pius XII, davant de les escoles 
Jaume Balmes. El mena el Domenec Benet i de la maquina se'n ocupa el Xavier 
Juan. 

Seguim la comitiva amb el cotxe pie de garrafes d'aigua, per tal d'abastar 
els repartidors. Som els lesionats a la vigí1ia: la Sí1via, que es va clavar un vidre 
al peu entrencar-se un gerro de cafe i jo, que vaig patir un esquin9. 
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El final de la comitiva, sí més no, és un punt díferent d'observacíó. Durant 
l'ítínerari és un seguít de pujar í baíxar canalla del carro. No sé qui s'ho passa 
millar, els petits o el grans ... És una gran satisfacció veure tants cerverins al 
peu de casa seva amb el vas pie d' Aigua. 

Com els altres anys a mig matí i davant de la Unl.versitat, s'han afegit a la 
comitiva les pubilles, i al carro hi han pujat els vailets que hi van pujar a la 
vigílía, a fi i efecte de fer una mica més engalanada la resta de repartiment que 
ha acabat a quarts de dues a la placeta de Sant Magí. 

Una dotacíó de la Policía Municipal ha vetllat efica~ment perla seguretat 
de la comitiva. 

Del repartiment d' Aigua al barri deis Ametllers se n'ha tomat a encarregar 
1' Aníceta Armengol Escudé (t17/01/2005). 

Dels "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 concorreguda Missa. S'han cantat 
els goigs dirigits per la Margarida Riu, tot recuperant la melodía, diguem-ne, 
popular. De melodies deis Goigs de Sant Magí de Cervera, almenys, n'hi ha 
dues, una de popular i una altra per coral. Tot i que no les sé interpretar, jo 
recordo que durant la novena es cantaven amb la melodía que avui ens ha 
dírigit la Margarida, pero el dia de la Festa, venia 1' Se hola Cantorum, i 
acompanyats d'harmonium i de violins, la melodía dels Goigs sonava molt 
diferent. 

Finalment, a les 11 de la nit a la placeta, s'ha celebrat el ball de fi de festa 
amenitzat pel grup Acuario. Vam tomar a oferir coca i meló per a tothom que 
en volgués. Molts balladors. Hi ha molts ve'ins i simpatitzants del barri que en 
saben i gaudeixen ballant. 

Exposicións.-

- A }'entrada de casa seva, a la placeta de Sant Magí, el Josep Anton Vidal 
ha exposat els treballs amb ferro forjat. Veritables obres d'art. Es necessita 
molt tra~a, molt ofici i moltes hores per treure d'una barra de ferro les figures 
que hi treu. 

- A la casa del costat, als baixos de la casa que té el Josep Corbera, amb la 
col·laboració pel muntatge del Xavier Badia i del "Serafin", la Carme Bonet hi 
ha presentat un recull de fotografies amb 1' esperit que es manífesta al cartell de 
1' exposicíó: 
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Josep Anton Vida! i Carme Mora 

"Un deis molts al·licients que té lafesta de Sant Magí és descobrir com 
sera el programa del' any. El fa el dissenyador Jordi Sarries i sempre l 'encerta. 

L'any passat vam comen~ar afer una senzilla mostra de fotografies - al 
local que anomenem "Sala d' art de la placeta"- a partir del tema del progra
ma, que va ser "el boix ... ". 

Aquest any ens ha semblat que podíem seguir en la mateixa línia i després 
de veure el dibuix -d'un infant plantat damunt del ruquet amb el portador al 
costal- hem anat cercant fotografies que així ho mostrin. 

Aquí n 'hi ha poques pero en moltíssimes cases de Cervera en dormen al tres, 
Jetes any rera any. 

També n 'hem volgut incloure algunes on els joves, per l 'edat i el pes, ja no 
poden muntar damunt les cavalleries i resten dempeus al costat deis animals. 

Moltes famz1ies recorden com han crescut els infants quan miren les imatges 
que homfa en motiu defestes com el dia de la Palnw. i la cava/cada deis Reís. 

La constancia d'aquest anar-sefent gran enfotosfetes per Sant Magí, ens 
ha costat de trobar-la. Per fi, rebuscant bé, hem comprovat que la Vanesa 
Carcasona quan fou una nena se la va retratar -des que tenia un any i escaig 
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.fins als de u, aquesta ja dreta a terra perque era massa gran- sempre dalt del 
ruquet, com mana el programa d 'enguany. Són fotos Jetes amb poca qualitat, 
pero sí espontanei'tat, i són un testimoni de participació amb lafesta. 

Com que valorem tant que aquestafesta vagi mantenint elfoc ences ambla 
continui'tat de participació de pares a fills, ens ha complagut molt tenir les 
imatges d'un infant petitet, 1'/sidre Torres, alhora que la del seu fill, Jeta el 
2003. 

Des d 'aquí volem fer una crida: si algú té una seriació d 'imatges Jetes de la 
mateixa criatura des del primer any fins al deu o més, ens agradaría que ens 
les deixessin per fer-ne copies i poder-les tenir als arxius fotogra.fics del barrí. 

També si algú té les imatges de dues generacions -o tres- tal com esmentavem 
abans, seria d 'agrair que ens les fes sin arribar. 

Gracies a tothom perla vostra visita." 

En una de les parets hi havia exposades les fotografies del lr Concurs de 
Fotografia. Tot plegat, ha quedat una exposició d'excel·lents fotografies amb 
un muntatge extraordinari. 

Ambdues exposicions han estat molt visitades. 

Concurs de fotografia.-

Es va convocar el2n Concurs de fotografia de la festa de Sant Magí a Cervera. 
(Vegi's l'acta del concurs publicada a la pagina 135). 

Defuncions.-

Aquest any ens han deixat tot un seguit de gent vinculada al barri. 

Els vei'ns: Jesús Sáez Garcia (t06/01/2004), Josep Solé Riba (t07/03/2004), 
Carme Dalmases Pomés (t06/07/2004), M. Dolors Raich Carcasona (t30/lll 
2004). El Dr. Josep Riu Porta (t30/05/2004), "Maginet" de l'any 1995. El Sr. 
Jaume Portella Graells (t16/06/2004), autor de l'havanera "Sant Magí''. El Sr. 
Ramon Fusté Gabarró (t02/09/2004). Tots ells tenen el nostre reconeixement i 
agrai'ment per tot el que han fet perla Festa de Sant Magí. Volem testimoniar el 
condol a tots el familiars i acompanyar-vos en el sentiment per la perdua de la 
persona estimada. 

Varis.-

- El Dr. Alejandro Trilla Ramon ens ha donat una magnífica icona amb la 
imatge del Sant Magí de la Capella. L'hem col· locada a l'altar de la Capella. 
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-El grup de música tradicional El Pont d'Arcalís, ha enregistrat en el CD 
Pirineus, la cancyó El pardal quan s'ajocava. Aquesta cancyó parla d'una 
prometencya i de les creuetes de Sant Magí. Va ser publicada al Quaderns Barrí 
de Sant Magí, Núm. 8, pag. 24 i referenciada al Quaderns Barri de Sant Magí, 
Núm. 9, pag. 65. 

- A Tarrega han estrenat un quadre de Sant Magí a 1' ermita de Sant Eloi. En 
donavem notícia al Quaderns Barrí de Sant Magí, Núm. 14, pag. 111-114. 

-La festa d'aniversari de la reconstrucció de la Capelleta del Clot de Sant 
Magí es va celebrar el diumenge día 23 de maig. Amb la col·laboració del 
Centre Excursionista es va organitzar una caminada que duia el complicat nom: 
"A Sant Magí, des de Sant Magí, passant per Sant Magí". Es tracta d'una 
caminada que surt de la Placeta de Sant Magí, passa pel Pare Municipal Mas 
Duran, on vam inaugurar la reposició de les rajoles de ceramica amb la imatge 
de Sant Magí a la fornícula que hi ha al pare, per seguir caminant fins a la 
Capelleta. Havent esmorzat es podía seguir caminant o quedar-se per partici
par a la Tirada de Bitlles. Al Quaderns Barrí de Sant Magí, Núm. 14, pag. 115-
118, el Josep M. Lloveras ho explica amb detall. Va quedar un matí molt 
entretingut i participatiu. 

- El Manuel Gutiérrez "Serafín", ha fet un suport per posar-hi dos cantirs i 
una gerra gran. Per tal que no entrin els ocells per la finestreta que hi ha a les 
escales del cambril, hi ha fet un marc de fusta amb un vidre on la seva neta 
Gessamí hi ha pintat els símbols de Sant Magí: la palma i el gaiato. 

- El Tríduum dedicat a Sant Magí dels di es 16, 17 i 18 s' ha fet com cada any 
a la Capella, a les 8 del vespre, amb celebració de la missa. 

- La "Toía" ha consistit en escollir un obsequi deis tres que entren al sorteig: 
un televisor, un vídeo DVD o un equip de música. El número premiat és el que 
coincideix ambles tres últimes xifres del sorteig de la ONCE del día 20 d' agost. 
Els obsequis són d'Electrodomestics Graells Bergada. El preu és de 2 €. per 
butlleta. Les butlletes han estat patrocinades pel propi establiment comercial. 
El número premiat ha estat el 096, venut durant 1' Entrada de 1' Aigua per 1' Anna 
Mas. La guanyadora ha estat la Núria Segura Jaques de la Rabassa i ha escollit 
el televisor. 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 casca
da d'aigua i una altra imatge de Sant Magí. Sempre hi ha gent expectant! 
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Anna Mas, Núria Segura i Sílvia Benet. 

- A 1' entrada de casa seva, al carrer de Buidassacs, el "Serafín" ha fet tres 
drrregues amb cavallets de joguina. Enginyós i ben fet. 

- El25 d'abril es va celebrar la festa a l'ermita de Sant Magí a Guardiola, 
poble situat prop de Guissona. En acabar la miss a hi va ha ver coca i beguda per 
a tothom i un sorteig de diferents toies. Cal recordar que aquesta festa se cele
bra l'últim diumenge d'abril. 

- El 13 de juny es va celebrar al Santuari de la Brufaganya 1' Aplec de la 
Rosa, organitzat pels "Maginets" de Tarragona. 

- El dibuix de la Festa de Sant Magí de Tarragona era el fons de les 
participacions del sorteig de la ONCE del divendres 13 d'agost. 

-La Confraria de Sant Magí martir de Barcelona, l'any 2003, va prendre 
1' acord de celebrar la festa de Sant Magí el diumenge més proper al 19 d' agost. 
Aquest any ho van celebrar el diumenge dia 22 d'agost, a la Basílica de Sant 
Maria del Mar de Barcelona, lloc on la imatge de Sant Magí comparteix altar 
ambla de Santa Tecla, a la segona capella en direcció a l'altar que hi ha entrant 
per la porta lateral que dóna al Fossar de les Moreres. 
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- El 19 de setembre es 
va fer 1' Aplec de Sant 
Magí, organitzat per la 
Confraria de Sant Magí 
martir de Barcelona. 

- De la fotografia se 
n'ha encarregat el Josep 
Gendre. 

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

- El transportista 
Repartidors 

Pedrós-Vila, un any més, ens ha fet gratu'itament el servei de missatgeria amb 
els organismes oficials de Lleida i Barcelona. 

- L' Avel·lí Garriga, al Centre Permanent d'Exposició, ha constru'it una capella 
i en un altar lateral hi ha posat la imatge de Sant Magí, obra de 1' escultora 
Carme Benet de les Borges Blanques. Donavem notícia de la nova imatge al 
Quaderns Barri de Sant Mag(, Núm. 9, pag. 116. 

- Hem tingut participacions pel sorteig de la loteria de Nadal de Confraria 
de Barcelona i de la de Tarragona. 

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

- Lesionats: a la caminada 1' Arantxa Broto Martínez, un esquinr; al turmell; 
a !'Entrada de 1' Aigua, jo amb un esquinr; a la cama i al sopar la Sílvia es va 
clavar un vidre al peu. Que tota la "mala pata" de la Festa sigui aquesta. 

- 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 ningú en aquest capítol d' agra'iments, per si de cas, 
que quedi el reconeixement-agra'it pera tothom que té el sentiment perla Festa! 

Particularment vull agrair 1' escalf del jovent, en no poder-me moure per 
causa del petit infortuni els tenia al meu voltant encara, si és que és possible, 
més disposats! 

Moltes grades! 
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