
ANTONI MINGUELL ANGLARILL, 
MAGINET DE L' ANY 2004: 

"Si no hi hagués voluntat de participar-hi, seria molt difícil 
mantenir la festa de Sant Magí, com qualsevol altra" 

Carme Pollina 

Li telefono una tarda de juny per quedar per veure'ns i xerrar una 
estona. Li truco a les sis i no hi és. Ho tomo a provar a les vuit. No hi és. 
Llavors penso que potser és un avi d'aquests "modems", que se'n va de 
vacances tot sovint i me !'imagino a Mallorca, prenent el sol. Finalment, 
a un quart de deu m'agafa el telefon i em diu que estan segant i que 
acaba d'arribar del tros. És ciar! No recordava que a la Segarra hi ha 
molta feina al camp aquests di es ... 

Quedem un dissabte al vespre. Em rep a casa seva, al número 21 del 
carrer de Sant Magí. Com que fa calor, obre la porta. Jo 1i ho agraeixo tot 
esperant la marinada, pero ... 

És que aquí la marinada no hi arriba, perque aquest carrer queda massa 
baix. En canvi, per aquí dalt a la placeta de Sant Domenech i cap als 
carrers Barcelona i Montsere sí que hi toca. 

O sigui, que estan en ple segar ... 

Sí, pero em sembla que si Déu vol ja no quedaran gaires dies més, 
perque si hi ha el nen a mi ja no m'hi cal anar. Jo m' estimo més fer 
qualsevol cosa per aquí a casa, i així m' entretinc. 

Hi ha tan mala collita com es diu? 

Sí, aquest any anira molt malament. Fa uns dies vam segar aquí a 
Cervera, cap alla a la carretera de Guissona, i ahir vam segar a la banda 
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de Granyanella. Si en traiem dues vegades la llavor, ja farem prou. 1 tot 
per culpa de la sequera! 

1 algú com voste, que ha treballat de valent tota la vida, ja ha 
tingut prou temps per dedicar-lo a Sant Magí? 

Sempre he tingut temps per fer alguna cosa per Sant Magí. Els 
arguenells que hi ha ara els he fet jo. Avui, si s'haguessin d'arreglar, 
potser encara m'hi veuria amb cor, fent-los una altra mena de cul, pero 
em sembla que no podria pas fer-los nous, perque cauria de cap. No és 
que porti molta feina sinó que, per fer-los, cal fer for9a amb els peus per 
aguantar els vímets i t'has de posar de cap aterra, com qui di u. No es pot 
treballar al damunt d'una taula o d'una caixa precisament perque s'ha 
de fer for9a amb els peus. O sigui, que avui no m'hi veuria pas amb cor. 

1 els anys en que era Capita de la festa, com s'ho feia? Ho die 
perque llavors devia tenir més feina ... 

Jo havia estat Capita amb mossen Josep Arques. Parlo de fa un grapat 
d'anys, és ciar, cree que va ser després de la guerra. Ho vaig ser durant 
cinc anys, amb altra gent. A vegades ningú no ho volia ser, de Capita, 
perque hi havia feina, és clar. Per aixo vam decidir que cada any 
continuarien dos capitans de 1' any anterior i en nomenaríem dos més de 
nous: un d'aquest carrer i un de l'altre carrer. Sempre eren gent del barri, 
dels carrers aquests d' aquí fins arribar a les presons. Amb el pas del 
temps, pero, la gent se'n cansava, és normal. Sort que el Mas i més gent 
ho van agafar amb molta afició ... 

D'on li ve el renom de "cisteller"? 

La meva dona era pagesa, pero a casa nostra es feien cistells des de 
sempre, i jo hi ajudava. El meu ofici és, dones, cisteller. Jo em vaig 
quedar sense pare quan va esclatar la guerra, un deis meus germans era 
al servei militar, i 1' altre, que era fuster i era de la quinta del 3 7, també el 
van demanar. O sigui, que em vaig quedar sol a casa amb el meu oncle, 
un germa del meu pare que em va ensenyar a fer cistells. 1 aixo que era 
cec! Pero, pobret, com treballava! De sempre havia estat molt curt de 
vista, per aixo no va ha ver d' anar a la Guerra de Cuba. 1 va anar perdent 
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Antoni Minguell i Blanca Cuñé 

la visió. El meu oncle havia apres l'ofici a Tarrega, on hi havia uns 
cistellers molt bons. 

D'on treien el vímet pera fer els cistells? 

D' aquí mateix. Anys enrere se' n feia mol t. Tots els pagesos en teníem. 
És ciar que, si s'havia de fer alguna pe~a especial, a vegades calia com
prar-ne. 

1 voste, 1 'ha ensenyat a algú 1 'ofici de cisteller? 

No. Mai no ha vingut ningú a preguntar-me si n'hi volia ensenyar. 
Sembla mentida, oi? A mi ja m'hauria agradat, ja, pero és una cosa que 
s'ha perdut del tot, i aixo que a Lleida hi havia hagut cinquanta-dos 
cistellers. Avui, pero, només en queda un. La zona on hi havia més tradició 
de cistelleria era la de Valencia i Alacant. És que anys enrere hi havia 
molta feina amb el vímet, perque es feia servir per a moltes coses. 
D'arguenells, per exemple, se n'havien fet molts, perque la gent anava a 
buscar aigua a la font. 1 com que aquí també hi havia hagut bastant vinya, 
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es feien servir cistells de vímet per recollir el rai:m. 1 també per a treure 
el fem dels estables. 1 per a despedregar els camps es feien servir coves 
de vímet. Els paletes també els feien servir per treure la runa. Pero ara 
s'ha acabat tot... Darrerament, si he fet algun covenet, ha estat per posar
hi torrons. Fixi's si ha canviat, aixo! L'any passat en vaig fer vuit. Me'ls 
van demanar de Tarragona i els volien pera posar-hi torrons, perque 
deien que així feien una sensació rústega. 

Pero no només es feien cistells i coves! 

No! També es feien seients de cadires. La cadira mallorquina era la 
més bona que hi havia, i la valenciana també era molt bona. Pero també 
s'ha acabat tot. No res, un desastre ... És que és normal, d'altra banda. Jo 
encara faig alguns seients de cadira perque m' agrada i em distreu, pero 
res més. Avui dia, tothom vol un jornal que estigui bé, i fent cistells no 
es pot treure. En canvi, arriba tot de genere de la Xina, que no val res i 
s 'ha d' arreglar tot sovint, amb uns preus que fan riure. Actualment, totes 
les cadires de cistelleria arriben de la Xina o del Marroc. 

1 durant quant temps van tenir vostes la botiga? 

Bastant temps, entre seixanta i seixanta-cinc anys. Era al carrer Major, 
a prop d' on hi havia el senyor Duran. La cistelleria era un treball que es 
feia a casa, i el podia fer tothom: bornes, dones i fins i tot la canalla. 

1 ho combinava amb treballar la terra? 

No, perque llavors hi havia molta feina a fer cistells. 1 també 
treballavem amb canya. Feiem molts canyissos, fins i tot el d'alla dalt a 
les escoles el vam fer nosaltres. Posavem unes travesses cada cinquanta 
centímetres per clavar el canyís a les bigues de ferro. Allo esta fet d' abans 
de la guerra i avui encara esta la mar de bé. No ha caigut ni res. 

Malgrat que no hagi pogut ensenyar el seu ofici a ningú, em cons
ta que en la seva devoció per Sant Magí sí que l'han seguit, oi? 

Sí. Jo tinc dues nenes. Una viu a Igualada i l'altra ve a veure'm cada 
dia, em fa el menjar i dinemjunts aquí, a casa. Per Sant Magí hi són les 
dues, perque sempre hem viscut la festa. 
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L'any passat, voste va ser nomenat "Maginet". Que recorda 
d'aquell dia? 

Va anar molt bé, gracies a Déu. La veritat és que no m'havia passat 
pel cap que jo pogués ser Maginet, més que res perque volien que ho fos 
la Niceta Armengol, pobreta, Déu l'hagi perdonada ... Pero com que se li 
havia mort el gendre feia poc van decidir que no era un bon moment per 
fer celebracions. Llavors em van venir a veure el Josep Mas i el Mingo i 
e m van dir: "hauries de ser Maginet aquest any". Jo els vaig dir que 
d'acord, que no patissin. I així ho vam arreglar. 

Com veu ara la festa de Sant Magí, després que es revifés amb 
for~a fa uns quants anys? 

Bé, perque ara hi ha més donatius, ja siguin públics o privats. Aixo 
no passava abans, sobretot pel que fa a ajuts d'institucions com la 
Diputació o altres govems. Anys enrere passavem perles cases a demanar 
als veYns que hi col·laboressin. Molta gent hi ajudava, i anavem tirant 
com podíem. Avui va molt bé que passin al davant de 1' organització 
persones que, per la seva feina, estan acostumades a tractar amb 
institucions i organismes oficials, als quals poden adre9ar-se per demanar
los ajuts economics. Els veYns continuen col·laborant-hi també. És que 
la festa costa uns diners! També va molt bé el sopar que es fa, perque 
serveix per obtenir uns quants diners més. I veig que a la gent, a més, els 
agrada sopar a la fresca per Sant Magí. Si no hi hagués voluntat de par
ticipar-hi, seria molt difícil mantenir la festa de Sant Magí, com qualsevol 
altra. Jo havia estat administrador de la festa del Santíssim Misteri, que 
també es feia amb els donatius de la gent. I, és clar, igualment hi havia 
despeses, perque, entre al tres coses, havíem d' anar a buscar algun músic 
a fora, i els solistes també s'havien de pagar. Vull dir amb aixo que 
qualsevol cosa que s' organitza necessita uns diners. 

Per tant, el veurem per Sant Magí, gaudint de la festa? 

Si Dé u vol, sí. Si tenim salut aniré a sopar i a bailar ... Ves, que hi 
farem! 
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En acabar m' acompanya fins al carrer, pero abans de sortir m' ensenya 
els baixos de la casa, alla on fa molts anys hi tenia el taller de cistelleria. 
Encara hi té unes quantes cadires que esta arreglant, entre les quals hi ha 
un balancí molt antic i sofert, digne d'una casa senyorial. M'adono que 
acabo de parlar amb un mestre artesa deis d'abans, el qual, malgrat la 
seva avan~ada edat, no ha perdut il·lusió ni precisió en el seu ofici. 
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