
MEMORIA DEL' ANY 2006 DE L' ASSOCIACIÓ AMICS 
DESANTMAGÍ 

La Festa -Promoció-

El Cartell.- Dissenyat per J ordi 
Sarries. El cartell és a dues tintes, verd i 
negre. Es tracta d'un original dibuix d'un 
ruc que surt de la combinació de dos ti pus 
de fons: el verd i el blanc. De capa negra 
amb morro i panxa blancs, plantat com 
quan s'entossudeixen, ens recorda el 
guara catala. Cal destacar la vitalitat i 
noblesa que expressen els ulls, el blanc 
de la testa, on hi queda dibuixat un "6" 
(el cartell és per a 1' any 2006) i la 
genialitat d' utilitzar una de les 
característiques del ruc catala com és el 
mantenir les orelles dretes, per iniciar la 
paraula Magí, vinculant aquesta paraula 
amb un deis elements més representatius 
de la nostra festa com és el ruc. A la part 
inferior hi hu els credits deis organismcs 
oficials als que hem demanat col·laboració 
per a la festa: Generalitat de Catalunya, 
Diputació de Lleida, Consell Comarcal de 
la Segarra, Paeria de Cervera, Institut 
d'Estudis Ilerdencs, Centre Comarcal de 
Cultura i 1' Agencia de Residus de 
Catalunya. Se n'han editat 250 cartells. 
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Josep Mas Segura 
Associació Amics de Sant Magí 

L' objectiu del cartell ha estat plenament 
aconseguit. 

El Programad' actes.- Disseny de Jordi 
S ames, utilitza el mateix tipus de tinta del 
cartell de la Festa. Un dibuix del cartell 
encap~ala la relació de les activitats deis 
dies 15 al19 d'agost. Se n'han editat 250 
cartells. 

Promocions Artístiques Orobitg anun
cia l'horari deis balls i deis grups musicals 
que hi intervenen, se n' han fet 100 
fotocopies en paper de color blau. 

Aprofitant l'encap~alament del pro
grama d'actes, hem fet 100 fotocopies en 
paper blanc per convocar la XV Marxa a 
la Brufaganya. 

Altres activitats promocionals 

- Un díptic per anunciar les bases del 
quart concurs de fotografia de la festa de 
Sant Magí a Cervera. A la portada hi ha 
impresa la imatge del cartell, al mig les 
bases i al dors els crectits deis organismes 
oficials que col·laboren ambla festa. Se 
n'han fet 100 fotocopies. 



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

- S'ha editat el "Quaderns Barrí de 
Sant Magí Núm. 16". Consta de 242 
pagines. Es mantenen els mateixos criteris 
editorials iniciats 1' any 1996: portada amb 
la imatge del cartell; separació entre els 
articles i els anuncis; un índex 
d'anunciants i un altre deis articles. El 
format, el cos deis textos i la presentació 
del quadern, segueixen les característiques 
d'un llibre, amb el títol impres al 11om. 
L'edició l'he coordinada amb el Max 

Turull Rubinat, amb revisió lingüística 
de Teresa Puig. 

- El quadern consta de 37 articles, 
complementats amb 90 fotografíes, un 
dibuix, 18 il·lustracions ijuntament amb 
els 107 anunciants col·laboradors, han fet 
possible l'edició deis 1.300 exemplars. 

- Un any més hem enviat una carta 
de convocatoria, junt amb el programa 
d'actes i el planol de distribució de les 
taules pel sopar a la pla~a, als cerverins 
no residents deis qui en tenim 1' adre~a, 
així com també a ve'ins, ex-ve'ins i 
simpatitzants del barrí. La carta, 

Inscripció a la Marxa a la Brufaganya. 
Imatge capturada de la filmació en vídeo de Josep M. Isante. 
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Fotografia Victoria Fusté. 

encap¡;:alada pel títol del cartell i escrita 
per Miquel Pont, és també la presentació 
del Quadern. 

- 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, 
Segarra Actualitat. 

Radio.- Una entrevista a RAC1 al pro
grama Primera Pedra i una allra a Radio 
Tarrega. 

Dia 15. "Arriba a Sant Magí com 
puguis" 

Amb el mateix lema, il·lusió i esperit 
que la caracteritza, s'ha convocat la "XV 
Marxa a la Brufaganya", s'ha comptat 
ambla col·laboració del Centre Excursio-
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nista de la Segarra, de la Penya Ciclista, 
del Gmp de ciclistes tot terreny BIT i d'un 
equip de motoristes que han donat suport 
als ciclistes tot terreny. 

Una dotació del Pare de Bombers de 
Cervera ens ha acompanyat a marcar el 
camí. Hi vam anar amb el Domingo Benet 
el divendres 11 d' agost, i vam tenir la sor
presa de trobar el recinte de les fonts 
inundades. Ho vam fer saber a 1' alcalde 
Pontils el Sr. Salvador Caselles qui ha 
vetllat pera que el dia 15 ho trobem tot en 
perfecte estat. Una altra dotació del Pare 
de Bombers de Cervera ens ha 
acompanyat durant la caminada. 

El preu d'inscripció ha estat de 8 €. 
El tiquet, amb les bases de participació i 
numerat, donava dret a esmorzar, a la 
samarreta de record, a poder tornar amb 
1' autocar qui ho necessités, i a participar 
al sorteig deis 146 regals, cedits pels 
comer¡;:os de Cervera. Aquests regals es 
van exposar a 1' aparador de la Pastisseria 
Agustí. 37 regals més que 1' any passat... 
És una opció que, de moment, agrada als 
comerciants i encara més als afortunats 
participants. Queda reflectida aquesta 
col·laboració a les pagines d'anunciants 
coJ.laboradors del Quadern. 

El record és una samarreta de cotó de 
color blanc. Buscavem una samarreta del 
color verd del cartell, pero no la vam 
trobar a un preu assequible . S'ha 
serigrafiat la imatge del cartell a dues tin
tes, en verd i negre. El dibuix s'ha 
estampat en gros a la part frontal, i més 
petit, a la part superior del darrera. Se 
n'han fet 350 unitats, de diferents talles. 

Tot i que el temps assenyala pluja, a 
2/4 d' 1 de la matinada del dia 15 d'agost, 



han sortit des de la Placeta de Sant Magí 
els 47 caminants, 11 més que 1' any passat. 
El pronostic de pluja es va complir en arri
bar a Tala vera. La casa de Marcel·lí Roca 
va aixoplugar-los i cal mencionar i agrair 
el gest de la mestressa de la casa, qui va 
dur-los roba ambla indicació d'agafeu el 
que us convingui; que és molt diferent de 
demaneu. 

A les 5 del matí, des de la pla<;a del 
Portalet, i encara sota els efectes de la 
pluja han sortit dos autocars de !'empresa 
Cots Alsina, S.L., que han portat els 27 
caminants (9 menys que 1' any passat), que 
a les 6 del m a tí, a 1' al<;ada de Santa 
Coloma, s'han afegit a la caminada. Cal 
suposar que, en veure ploure, hi va haver 
gent que va preferir venir més tard amb el 
seu propi vehicle. A l'igual que els altres 
anys a l' autocar hi dúiem tot el necessari 
per a 1' es m orzar. El pa acabat de fer del 
Forn Xandri, fuets, formatge, tomaquets i 
els estoigs de pernil, ja tallat, que un any 
més hem trobat pagats! Moltíssimes 
gracies! 

A Santa Coloma s'ha repartit fruita, 
galetes i cafe, així com també unes tires 
de paper reflectant per tal que els 
caminants se les col·loquessin en lloc ben 
visible, i així poder caminar, el més 
protegits possible, els 4 quilometres de 
carretera que van des de la corba de 
Ferriols fins al bosc d' lb arra. El 
supermercat Esclat ens ha donat la fruita, 
el cafe, les aigües i les pastes. 

Ha estat la quarta marxa nocturna 
il-luminada. El Miquel Codina, s' avan<;a 
amb el seu cotxe, i als llocs on hi pot haver 
algun dubte hi deixa una lot 
d'intermitencia, de les que es fan servir 
per a senyalitzar les obres. El vehicle del 
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Pare de Bombers les va recollint pera tor
nar-les a donar al Miquel a cada punt 
d'agrupament, i per a que així aquest, 
pugui avan<;ar-se novament a senyalitzar 
un nou tram. 

En el trajecte deis 4 km. de carretera, i 
a efectes de garantir la major seguretat 
possible en aquest tram, el vehicle del Pare 
de Bombers es col·loca davant deis 
caminants amb els llums d'emergencia 
encesos. Al final del grup, hi va el cotxe 
del Miquel Codina també amb els llums 
d'intermitencia encesos. 

El Sr. Ametller de Santa Coloma ens 
ha fet saber que coneix dos camins per 
anar de Santa Coloma a Sant Magí sense 
passar per carretera. Ho hem d'anar a ca
minar per veure si és una bona alternativa 
per a l' any vinent. 

Com cada any, hem informat al Cos 
de Mossos d'Esquadra de l'activitat i el 
trajecte que seguim. 

A 2/4 de 7, des de la Placeta de Sant 
Magí han sortit els 25 ciclistes de carrete
ra, 4 més que l' any passat. El vehicle de 
la propia Penya Ciclista, condui:t per 
l' Antoni Vendrell, els ha donat suport. La 
majoria han tornat en bicicleta. 

A la mateixa hora i del mateix lloc, 
han sortit els 34 ciclistes de Mountain 
Bike, 4 més que l'any passat. La majoria 
han tornat en autocar. Els hi ha donat 
suport un furgó de Josep Castella Vila, 
condui:t pel Josep M. Eroles. El Josep 
Castella Nila ha fet el seguiment amb la 
moto. 

Al vehicle de suport, a part de l' aigua 
i d'algun aliment, hi duem també una 
farmaciola, obsequi d' Asepeyo, i un 



reguitzell d' eines 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 1' espígol o 
barballó i de 1' aigua. Per a fer els feixos 
de hoi x i espígol comptem amb els 
corresponents permisos del Departament 
de Medi Ambient i deis ajuntaments de 
Pontils i Bellprat. 

A quarts de nou del matí, amb la 
reconfortant visió de veure els autocars 
encarats per a la tornada, arriben els 
primers caminants, que troben a punt 
1' esmorzar. Per beure poden triar entre 
1' aigua de les Fonts de la Brufaganya o bé 
altres begudes que hi ha al furgó de 
Carboniques Prat. Aquest any el parament 
l'hem hagut de fer al recinte de les fonts, 
dones queia alguna gota i semblava que 
plouria. La porta de la Capella era oberta 
i en cas que hagués plogut, ens hi hauríem 
pogut aixoplugar. 

Un equip prepara l'esmorzar: mentre 
uns tallen el pa, els altres el suquen amb 
tomaquet i oli, uns altres hi posen la vian
da, ho emboliquen amb el tovalló i cap a 
la taula de distribució. 

Aquest any es van nomenar "Cuiners 
majors'' al Josep M. Tarruell i al Bernar
do Simon. La Nati Gutiérrcz va dibuixar 
la simbo logia de Sant Magí en el regal que 
se'ls va fer: una cullera i una forquilla 
enlla9ades en formad' aspa amb una mida 
de sant Magí i un brot d'espigol. 

La Victoria els va llegir el següent 
verset: 
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"Chefs de l'entrepa" 
1 aquest any els hi ha tocat 

al Josep M. i al Bernat, 
coma "Chefs" de l'entrepa 

molts pocs els poden guanyar. 
De vent matí ja es tan tots dos, 

al peu del canó, 
suca que sucaras, 

pero, ho fan amb il·lusió. 
Aquest petit detall, esperem, 

que per sempre els Jara: 
Recordar aquesta trabada 
i a més poder practicar. 

Tot seguit se sortegen els 146 obsequis 
cedits pels comerciants de Cervera, entre 
els 185 participants inscrits. Gairebé fem 
tant a tan t. L' agilitat del sorteig ve dona
da per 1' anotació del nom del participant 
a la matriu de la butlleta d'inscripció, fet 
que permet cantar el número i el nom. Al 
Serafin, sempre tant predisposat a labro
ma, li vam regalar un vestit de torero, i no 
veieu el partit que en va treure per animar 
els cóssos del di a 19 00.! 

A les 11 han sortit els autocars de tor
nada cap a Cervera, amb gent cansada, 
pero contenta de participar. Les bicicletes 
les ha recollit el furgó de les begudes i el 
furgó de Transports Pedrós Vi1a. 

En total s'han inscrit 185 participants 
a la XV Marxa a la Brufaganya, 32 menys 
que 1' any passat. Aquesta disminució de 
participants, creiem que és deguda al 
temps: a 1' hora de sortir de Cervera plovia, 
el matí va anar rúfol, 00., feia un dia per a 
quedar-se a casa! El bosc era ben moll i 
fins ben avan9at el matí ens va caldre un 
jersei, fet no gaire habitual en el mes 
d'agost. 



Guamint els argadells. Fotografia Josep M. Isante. 

L' Ajuntament ens ha deixat la pancarta 
de benvinguda i 1' equip de megafonia, que 
ha animat l' estada de tots els participants 
i ha servit també per cantar els números 
del sorteig. 

La família Duran Marimon, 
d'lgualada, han portat una pancarta gran, 
amb un dibuix de Sant Magí i l'han 
penjada a la reixa que separa les fonts de 
la capelleta. Cal recordar que aquesta 
familia és la que ha recuperat la festa de 
Sant Magí a Igualada. 

El camió per a portar els feixos de 
boix, les garrafes d'aigua, les bicicletes, 
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etc., ha estat el de Transports Pedrós Vila. 

A la una hem anata missa al Santuari. 
El sol, que a l' agost té molta fon~:a, ha fet 
que en aquesta hora busquéssim l' ombra, 
res a veure amb la fresca del matí. 

Aquest any la tradicional ofrena del 
cantir l'ha fet el Magí Torres Bonastre. 

En acabar la missa, Mn. Alfons Vilil. i 
Ricart ens lliura la certificació de recollida 
dels 600 litres d' Aigua de les Fonts de la 
Brufaganya. 

Segurament que a causa de l'horari, a 
la missa ens quedem els quatre que hi 



tenim compromís, cal destacar la 
coincidencia amb la Festa Patronal de la 
Parroquia de Cervera. 

Cal de nou agrair i també destacar, la 
solidaritat, la col·laboració i la bona 
predisposició de tothom. 

Dia 18 -Vigília-

Comen~a el dia a les vuit del matí, 
posant la vela a la placeta i les enramades 
de boix que engalanen la porta de la 
capella, obra de 1' Antoni Minguell. El 
jovent prepara la botiga de records i 
després es guarneixen amb serrells de 
colors els carrers Buidasacs, Estudivell, 
Mn. Arques, Sant Magí i Convent de Sant 

Domenec. Amb el Mingo guarnim el ca
rro amb boix i flors a casa del J osep 
Cisteró, queja té la cavalleria preparada 
per a la tarda. 

Les dones del barrí completen la neteja 
de la Capella queja van iniciar el primer 
día del Tríduum. També posen a punt els 
ramets d'espígol que, a estones, han anat 
preparan t. 

Al migdia hem anat al campanar per 
fer el Toe de Festa. Cal dir que per Sant 
Magí, el campanar és un dia molt 
concorregut de campaners i vam tenir 
l'ensurt que va caure el batall de la Nova 
i la sort que no va fer mal a ningú ... 

Centrant l'enllumenat. Fotografia Josep M. Isante. 
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Mn. Antoni Bonet conversant amb Rosa Fabregat. Fotografia Josep M. Isante. 

Després de dinar, el Domenec Benet, 
amb el tractor i la carreta, ha dut tot el 
material (argadells, albardes, cingles, 
cordes, faldons, bridons, campanetes, 
esquelles i picarols) a casa del Josep 
Cisteró, per tal de guarnir la majoria 
d' animals a la propia quadra, fet que ens 
dóna més tranquil·litat i control. 
Mentrestant, un altre grup prepara i nu
mera les taules pel sopar a la Plas;a Major. 
A l'igual que els altres anys, i 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. 
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Presentació delllibre 

A les 6 de la tarda es va presentar a 
1' Auditori Municipal, pie de gom a gom, 
elllibreSóc !'Iris, de RosaFabregat, editat 
per Pages editors. El llibre ha estat 
presentat per l'Eduard Montiu, 
acompanyat pel Paer en cap Sr. Salvador 
Bordes, pel Sr. Lluís Pages i Marigot, Di
rector de Pages editors, i moderat pel Sr. 
Albert Thrull. 

Entrada de l'Aigua 

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



Xavier Martí. Fotografia Sebastia Caus. 

Com cada any, encap<;ala la comitiva, 
l'escenificació del Santa carrec de Jordi 
Casado Samitier acompanyat per les 
pubilles de l'any 2005, la Maria Riu 
Casajuana i la Carme Sanz Prous. Els 
segueixen la Banda de música Musical 
Alegria i, a continuació, els membres del 
consistori i el Jaume Binefa com a 
representant del' Associació, per recordar 
que, aquest espai que avui amb molt 
d'encert 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 
carregues menades pels portant, 
uniformats ambla camisa blanca i pan taló 
negre, seguint l' ordre següent: Xavier 
Martí Pifarré, Antoni Cisteró Jaume, 
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Ramon Cisteró Jaume, Jordi Pomés Tella, 
Joan Asencio Ruiz, Antoni Boquet Tomas, 
Fabia Pont Pedros, Salvador Torres Font, 
Bernat Simón Benet, Domenec Benet 
Roig i Maria Cleofé Ballesteros Vivas, 
menant la carrega del seu espos l'Isidre 
Vives Bonjoch. Tanca la comitiva el ca
rro que meno jo, pie de quitxalla amb el 
vestit tradicional catala, i que aquest any 
eren: 

Durant el recorregut n'han anat pujant 
altres per tal de fer-los una fotografia. De 
la maquina se n' ocupa el Domingo Benet 
Boldú. (La maquina és el mecanisme de 
fre del carro). 

En arribar a la Placeta de l'Estació, 
els portants hem estat obsequiats per part 
de 1 'Associació amb: una mida del Sant 

Fotografia Sebastia Caus. 



per posar al bridó, la samarreta que es va 
donar de record de la XV Marxa a la 
Brufaganya, una botella del cava, una 
capsa de galetes i un número pel sorteig 
d' un pernil A la llista hi cal afegir els dos 
tiquets per l'esmorzar de la Brufaganya i 
pel sopar de Sant Magí a la pla9a Major. 

L'Entrada de 1' Aigua és el moment 
més espectacular de la Festa. Veure com 
s'il-lusiona tot Cervera i obre pasa la co
mitiva amb aquell somriure complice és 
el millor premi pera l'organització. Que 
per molt anys ho sapiguem mantenir! 

Sopar de Sant Magí 

A les 1 O de la nit se celebra el cUtssic 
sopar de Sant Magí a la pla9a Major, amb 
el pregó de la festa, el recuperat hall de la 
coca, 1' elecció de les pubilles (antigament 
anomenades "reines de la Festa") i el 
nomenament del "Maginet de l'any". 

La Victoria Fusté i el Ramon Rauret 
un any més han estat els encarregats de la 
venda anticipada deis tiquets numerats a 
les taquilles del Gran Teatre de la Passió i 
fins a última hora a la pla9a. El preu del 
tiquet era de 13 €. Vam encomanar 580 
sopars i se'n van servir 545. 

Amb el Toe de Festa, els Campaners 
de Cervera, han donat la benvinguda als 
assistents al sopar. 

Les 585 capses amb el sopar preparat 
per la Pastisseria Sangra, estan a punt sota 
els porxos del forn de ca 1' Alsina. Es 
distribueixen ambla mateixa celeritat deis 
altres anys. Cada capsa conté: una 
amanida; esparrecs amb maionesa; 
en tremes de fuet, xori9o, pernil salat, per
nil dol9, mortadel·la, dos panets i un 
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tomaquet pera sucar el pa; una napolitana 
de tonyina, i de postres una mousse de 
llimona. S' ha servit també cafe, 
previament preparat per la Núria i la Te
resa Benet, llet i begudes de licor ( conyac 
o anís) a tothom qui n'ha volgut. A la 
capsa també hi ha els coberts de plastic, 
un vas gran, un vas petit, un sobre amb 
maionesa i un sobre amb oli, vinagre, sal 
i sucre. 

S'han venut 30 botelles del cava 
etiquetades i numerades per a l'ocasió. 
Com 1' any passat les teníem en refresc a 
cal Porredon, a les neveres que ens va 
deixar Carbonen Vins i Licors. 

Mentre es reparteix el pastís i el cafe, 
el cantant Jack Carmelo fa un recital. 

El Xavier Juan s'ha encarregat de do
nar la benvinguda a la Festa i ho fa amb el 
següent text: 

"Bona nit a tothom, som aquí de nou 
per viure, gaudir i disfrutar un altre any, 
de la Festa del barri de Sant Magí de 
Cervera. Pot semblar que cada any és 
igual, pero la veritat és que és 
completament diferent i potser aquí hi ha 
part de l'encant d'aquestafesta. 

En quant al barri, aquest any ha sigut 
molt important l'aprovació de la Llei de 
Barris, i el projecte de restauració de les 
muralles que arribafins l 'església de Sant 
Magí on s'intentara evitar que les 
humitats la continui"n afectant. 

Pel queja a lafesta, només comem;ar 
els preparatius vam tenir una gran sor
presa quan es va anar a marcar el camí 
per afer la Marxa a la Brufaganya. En 
arribar a les fonts no hi vam poder entrar 



perque el desaigüe estava tapat i tot estava 
entollat d'aigua. Gracies, pero, a la 
rapida actuació de l 'alcalde de Pontils, 
que avui també es traba aquí amb 
nosaltres, el dia 15 estava tot solucionat. 
Es comenr;ava a ve u re, dones, que l 'aigua 
tornaria, al igual que l'any passat, afer 
presencia. 1 aixo ho van poder afirmar els 
caminants al seu pas per Talavera. Tot just 
abans d'arribar-hi, i després d'una bona 
estona de llamps i trons, comenr;a a 
ploure. Ens vam refugiar a casa de la 
família Ventura que al veure 'ns molls i en 
aquella hora, les 4 de la matinada, ens 
van portar fins un magatzem on vam po
der veure passar la tempesta i eixugar
nos una mica. M'agradaria des d'aquí 
agrair-los la seva gran amabilitat. Potser 
és per culpa de la pluja, que hem tingut 
una davallada amb els participants a 
"Arriba a Sant Magí com puguis". Tot i 
la davallada de participants, cal desta
car l'important augment de regals del 
comerr; i la indústria de la ciutat, enguany 
s 'han superat els 140 obsequis. 

És important també, la vessant cultu
ral de lafesta ambla presentació de llibres 
per Sant Magí; enguany Sóc !'Iris, de 
Rosa Fabregat. 

S'agraeix molt veure com per Sant 
Magí la gent de Cervera té una 
predisposició molt important a 
col·laborar-hi i ajudar. També vull agrair 
a la Paeria de Cervera tant a nivell de 
serveis com d'administració, el seu entu
siasme amb nosaltres. 

Bé, acabo ja donant-vos les gracies a 
tots vosaltres per la vostra assistencia i 
deixant-vos amb la part més important 
d'aquest sopar, el "pregó", la subhasta 
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Xavier Juan. Fotografia Sebastia Caus. 

de les coques, l'elecció del maginet, ... i 
alguna sorpresa més que hi ha amagada. 
Dono pas al qui conduira la vetllada 
d'aquesta nit, el senyor Toni Nada!". 

Aquest any es va encarregar de pre
sentar la vetllada, l'home del temps de 
TV3, el Toni Nadal i Segura, qui després 
de saludar i desitjar-nos una bona vetllada 
en una nit fresca, ens recorda que els 
cerverins ja hi estem acostumats a les nits 
de marinada, i ens anuncia al pregoner de 
1' any, el Sr. J osep M. Llobet i Portella, tot 
detallant el seu currículum: 

"Josep M. Llobet i Portella va néixer 
a Cervera l'any 1940. Mestre de catala, 
llicenciat enfilosofia i lletres i doctor en 
historia, ha exercit la docencia a diferents 
nivells: formació d'adults, ensenyament 



Toni Nada!. Fotografia Sebastia Caus. 

mitja i cicles universitaris. Actualment és 
professor a l 'lnstitut d 'Educació 
Secundaria Antoni Torroja de Cervera i 
al Centre Associat de la UNED de la 
mateixa ciutat, on, a més, és coordina
dor de l'Area d'Historia i Filologia. 

Deixeble d'Agustí Duran i 
Sanpere, ha realitzat una extensa tasca 
d'investigació als arxius locals, fruit de 
la qua[ ha estat la publicació de més de 
quatre-cents cinquanta treballs, entre 
articles de revista, volums col·lectius i 
obres monografiques. Dins aquestes 
últimes destaquen: La premsa de la 
Segarra (1981 ), la seva memoria de 
!licenciatura Bibliografía Cerverina 
(1633-1978) (1982), l'estudi llegit a la 
sessió d'ingrés a l'lnstitut d'Estudis 
llerdencs Algunes notícies sobre els jueus 
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de Tarrega (1303-1486) (1984), la seva 
tesi doctoral La "Taula de Canvi" de 
Cervera y su entorno socio-económico 
(1599-1715) (1985), L'Hospital de 
Castelltort. Sis-cents anys d'assistencia 
social a Cervera (1990), Art cerverí del 
segle XVI (1990), Cent episodis de la 
historia de Cervera ( 1992 ), Sant Guim de 
Freixenet. Aproximació a la historia 
d'aquest municipi (1992), Montoliu de 
Segarra. Aproximació a la historia 
d'aquest municipi (1993) i Els jueus de 
Santa Coloma de Queralt segons els 
protocols notarials de Cervera ( 1341-
1492) (2004). Diversos deis seus treballs 
han estat presentats com a ponencies o 
comunicacions en diferents congressos i 
simposis. És col·laborador habitual de les 
publicacions periodiques Acta 
Numismatica, Miscel·lania Cerverina, 
Palestra Universitaria, SegarraActualitat 
i Urtx. Paral·lelament a la seva producció 
escrita, ha pronunciat nombrases 
conferencies i xerrades. 

Ex-director de l 'Arxiu Historie Co
marcal de Cervera i exconseller de 
l 'Institut d' Estudis llerdencs, és, al 
present, membre del Centre Municipal de 
Cultura de Cervera, del Patronat Duran i 
Sanpere, de la Fundació Roca Sastre i de 
diverses societats filials de l 'Institut 
d' Estudis Catalans, i academic 
corresponent de la Reial Academia de 
Eones Lletres de Barcelona i de la Reial 
Academia Catalana de Be !les Arts de Sant 
Jordi. L'any 1996 lifou atorgada la me
dalla de la Societat Catalana d'Estudis 
Numismatics com a reconeixement al 
treball d'investigació realitzat en aquest 
camp". 



EL Sr. Llobet ens dóna una classe 
magistral de la historia del nom Magí a 
Cervera i deis cens al barri a comen~ament 
del segle XX. 

El Toni aplaudeix el pregó i alaba la 
figura de 1' historiador que ha sabut trobar 
i explicar els referent de la festa. Tot seguit 
anuncia la designació de "Maginet de 
l'any", el Sr. Amadeu Comorera Cuscó. 
El Sr. Comorera és ex-veí del barrí, vivía 
a la cantonada del carrer Estudivell amb 
el de Mn. Arques. Va ser "capita" els any 
1952 i 1953. Quan Sant Magí Lluny 
quedava més lluny, no hi havia cotxes i 
de telefon en tenia poca gent, 
s' encarregava de fer les cartes al Rector 
del Santuari per recordar-li que aquell any 
hi tornavem a buscar 1' Aigua, aíxí com 
també als altres llocs on calia enviar al
guna carta. Els anys que van escenificar 
la figura de Sant Magí el Sr. Vicen~ 
Garcia, el Maño; i el Sr. Manuel 
Gutiérrez, Serafín; el Sr. Comorera és qui 
els maquillava per tal de donar-los una 
millor caracterització. El Magí Torres, 
president de 1' Associació és qui fa 
!'entrega de la figura de ceramica d'un 
relleu d'una carrega davant d'un perfil de 
Cervera, disseny de 1' artista segarrenc 
tFrancesc Sociats Roig (01105/2005), la 
recullla seva néta, la Fanny, que agraeix 
en nom del seu avi la distinció. 

Tot seguit el Toui Naual reclama la 
presencia a 1' escenari del J osep Raich per 
tal que sigui aquest qui anunci1 el nom de 
les properes "Reines de la Festa" les 
Pubilles, que són: la Barbara Porredon 
Granell, en representació de Cervera i la 
Maria Bonjoch Jaques, en representació 
dels cerverins no residents. Les bandes 
(brodades perla Sra. Tri ni Tolos a Comas) 
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les hi han posat les Pubilles de l' any 
passat, La Maria Riu Casajuana i la Carme 
Sanz Prous. El Sr. Salvador Bordes i el 
Sr. Ramon Castelló, ajudats per 1' Anna 
Mas i el Jaume Binefa els hi fan entrega 
deis regals següents: Joieria-rellotgeria 
Gisel, uns collarets de plata; Sastrería 
Miret, uns pantalons; Boutique Esclat, uns 
pantalons; Cal~ats Martí, unes sabates; 
Centre Óptic Riera, unes llentilles; 
Pastisseria Sangra, una capsa de bombons; 
Jaume Binefa, uns penjolls i unes 
arracades de plata; de Macro Flora, uns 
rams de flors i de Sebastia Caus, un album 
de fotografies. Déu n'hi do! Seguidament, 
el Sr. Bordes i el Sr. Castelló han obert el 
ball amb la melodía del vals El Danubi 
blau. 

La Maria Riu Casajuana, posant la banda a la 
Barbara Porredon. Fotografia Sebastia Caus. 



La Carme Sanz, posant la banda a la banda a 
Maria Bonjoch. Fotografia Sebastia Caus. 

Tot seguit anuncia una de les sorpreses 
de la nit, el nomenament de dues "Pubilles 
honorifiques". El Josep M. Goma ens fa 
saber que han estat guardonades, la Puri 
Garcia Gonzalez (esposa de Jaume 
Binefa) en representació dels cerverins no 
residents i la Victoria Fusté Domenjó. Van 
quedar paradíssimes, no en sabien res! El 
Sr. Salvador Bordes i el Sr. Jau me 
Carcasona, els hi van fer entrega de la 
corresponent banda, d'un ram de flors i 
d'una placa a cadascuna. La Victoria, molt 
emocionada, va agrair la distinció en nom 
de totes dues i va ressaltar la gran estima 
que hi ha Cervera per la Festa, tot 
recordant la demostració de l' any passat. 
Com no podia ser menys, també van obrir 
el ball a ritme de vals. 
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Un dels motius de la convocatoria 
d' aquest Sopar de Sant Magí és la 
recuperació del Ball de la Coca, que 
antigament es feia en aquesta pla9a Major. 
Cal recordar que es tracta de la subhasta 
de les coques, abans conegudes com a 
coques musicades. L'adjudicatari té dret 
a triar el tipus de música, ritme o can9ó i 
també qui pot ballar i qui no. Actualment 
hi afegim: que la persona o grup a qui es 
vulgui fer ballar, hi estigui d'acord. 

La primera coca se l'ha quedat el 
Xavier Sans, per 85 €, qui demana que 
balli qui vulgui, al ritme que vulgui 
1' orquestra. La segona se 1' ha quedat, per 
100 € la colla del Lloveras, el "Jovent 
revolucionad", com els ha definit el Toni, 
o la "Taula del terror", tal com 
s' autoproclamen, han portat una llista dels 
qui volen fer bailar al ritme del Paquito 
chocolatero, un classic ja, del ball de la 
coca. Els balladors escollits per aquest 
grup van ser: Maria Riu, Santi Rossell, 
Jaume Binefa, Puri Garcia, Josep Mas, 
Victoria Fusté, Isidor Consul, Romi 
Porredon, Josep M. Lloveras i esposa, 
Emili Sucarrats, M. Teresa Botet, Leandre 
Badia, Conxita Bemaus, tiet Ton i Ramon 
Pedrós. La tercera, per 130 €, de nou la 
"Taula del terror", aquesta vegada van 
demanar que ballessin els membres de 
1' Ajuntament al ritme dels Pajaritos, tot i 
que dels presents, van acceptar el repte: 
Carlota Lladó, Rosa Santana, Salvador 
Bordes, Josep M. Rius i Ramon Castelló. 
Tal com die a 1' anunciat, la persona o grup 
a qui es vulgui fer ballar hi ha d' estar 
d'acord. 

Tot seguit es lliuren els premis del 
Concurs de Fotografia de l'any 2005. Els 



guanyadors han estat: lr. premi, a la 
fotografia titulada La pluja, de Xavier 
Martí Pifarré; 2n. premi, a la fotografia 
titulada Seguici, de Victoria Fusté 
Domenjó, el tercer premi va quedar desert. 
Coma Secretari del' Associació els hi faig 
entrega del record corresponent, una fi
gura de ceramica on hi ha un dibuix de 
Sant Magí i la distinció del concurs. 
Aquesta figura és obra de Carme Razquin 
de la botiga Les Voltes. 

El sorteig d'un pernil entre els portants 
l'ha guanyat el Salvador Torres. 

A continuació l' altra sorpresa de la nit: 
El ball de la Nina. Es tracta d'un ball que 
!'inicien dos balladors (home o dona), van 
a buscar la nina al' escenari deis músics i 
tot seguit treuen a bailar a les seves 
respectives parelles. La melodia a hallar 
és un pupurri, per tal que no hi hagi pistes 
de quan s' acaba el ball. Les parelles 
halladores es van prenent la Nina. La noia 
que acaba ballant amb el hallador que duu 
la nina és obsequiada amb un magnífic 
ram de flors i el hallador es queda amb la 
nina de record. 

El Toni, tot desitjant-nos una molt 
bona diada de Sant Magí, dóna pas a 
l' animat ball de fi de festa que clou la 
trabada, a carrec de 1' orquestra Bugui
Bugui. 

Com sempre, tot recollit, taules i 
cadires plegades i les escombraries a les 
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 Place
ta per a la concorreguda Missa de les 7. 
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Josep M. Goma traguejant l'aigua. 
Del vídeo de Josep M. Isante. 

Després de la Missa, coca, xocolata i 
barreja pera tothom qui hi ha volgut par
ticipar, (abans només estava reservat als 
portants). Un any més, l'esmorzar se 
serveix a !'entrada de cal Vives, a mitja 
costa del carrer de Buidasacs. 

A 2/4 de 9 s'ha comen9at el 
Repartiment de 1' Aigua. La Sílvia 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 Domingo Benet segueix la comiti
va amb el cotxe pie de garrafes d'aigua, 
per tal d'abastar els repartidors. 

El carro s' ha incorporat en 1' al9ada de 
la pla9a Pius XII, al descans que es fa 
després de pujar la Barbacana. 

És una gran satisfacció veure tants 
cerverins al peu de casa seva amb el vas 
preparat per a rebre l' Aigua. 

Com els altres anys a mig matí i davant 
de la Universitat, s'han afegit a la comiti
va les pubilles, per tal de fer una mica més 
engalanada la resta de repartiment, que ha 
acabat a quarts de dues a la placeta de Sant 
Magí. 



Fa~ana de Santa Maria. Fotografia Sebastia Caus . 

Una dotació de la Policia Municipal 
ha vetllat efica~ment per la seguretat de 
la comitiva. Un equip de neteja de la 
Paeria, pa~sava al darrera de la comitiva 
per tal deixar-ho tot net. 

De repartir Aigua al barri dels 
Ametllers se n'ha encarregat la Dolors Ca
nosa. Hi vam portar el parament que al 
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seu dia va fer el Magí Torres: un suport 
de ferro que pot guarnir-se de boix, on el 
punt central és per a una figura de Sant 
Magí. 

Amb material propi i del que ens ha 
donat la botiga MundiJoc, 1' Agrupament 
Escolta i Guia Coll de les Savines, és qui 
s'ha encarregat dels cóssos. En acabar, 



hem donat berenar de coca amb xocolata 
als participants. 

A les 8 del vespre s' ha celebrat la 
segona concorreguda Missa. En acabar, 
s'han cantat algunes estrofes deis goigs. 

Finalment, a les 11 de la nit a la place
ta, s'ha celebrat el ball de fi de festa 
amenitzat pel grup Zarabanda. Vam tor
nar a oferir coca i meló per a tothom que 
en volgués. Com que el ball era en 
dissabte, hi va haver molt bon ambient, 
fins i tot es va fer curt; en lloc de ball 
seguit, hauríem hagut d'haver fet mitja 
part. 

Exposició.-

Amb el tema Els Cartells de la Festa 
de Sant Magí, s'ha fet una exposició als 
baixos de la mateixa casa de la placeta on 
els altres anys n'hi hem fet. L'empresa 
Llueigar, actual propietaria, ens ha cedit 
1' espai i 1' accés. El Xavier Badia, el Se
raj(n i 1' organitzadora Carme Bonet s 'han 
encarregat del muntatge. La majoria de 
l'espai l'ocupaven els cartells i en una de 
les parets hi van posar les fotografies que 
es van presentar al concurs de fotografia 
de 1' any 2005. L' exposició ha estat molt 
visitada i valorada, tant pel contingut com 
pel profit que es treu dellloc. 

Concurs de fotografia.-

Es va convocar el 4rt. Concurs de 
fotografía de la Festa de Sant Magí a 
Cervera. (Vegi's !'acta del concurs publi
cada a la pagina 154). 

Defuncions.-

Durant 1' any 2006 ens han deixat tot 
un seguit de gent vinculada al barri. 
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El29/0l/06, als 87 anys, Josep Castells 
Malet, autor de la reproducció en guix de 
la capella de Sant Magí que es col·loca al 
damunt de la taula deis cantirs d' Aigua i 
deis ramets d' espígol. L' 11102/06, als 77 
anys, Josep Santamaria Miquel, el Magí 
carreter. El19/03/06, als 81 anys, Antoni 
Colom Serra, fill del pastisser que al seu 
dia va ser, juntament amb la Taberna de 
"Cal Manotes", el mantenidor del Ball de 
la coca. El10/05/06, als 74 anys, Antoni 
Mora Felipe, el xofer de cal Melgosa que 
tantes vegades havia vingut a la 
Brufaganya amb el camió a buscar 
l' Aigua, el pare de dos bons ajudants del 
portant Francesc Castells. El28/07 /06, als 
88 anys, Maria Salat Farré, ve'ina del carrer 
de Sant Magí, viuda del portant Fernando 
Vidal i deis repartidors Josep Anton i 
Ramon. El 19/08/06, als 89 anys, Maria 
Brufau Riera; va morir precisament el dia 
de Sant Magí, de familia molt devota del 
Sant, el seu marit es deia Magí i un deis 
seus fill també. El 8/10/06, als 62 anys, 
Josep M. Escudé Farré, sempre 
col·laborador de la Festa. El12/11/06, als 
89 anys, Clara Sió Paz, a qui si no li 
portavem 1' Aigua a casa, la venia buscar 
sens falta. El25/12/06, als 81 anys, Ramon 
Garriga Zafrilla, bon col·laborador de la 
Festa. (Vegi's l'article de la pagina 107). 

Des d' aquí volem testimoniar el nostre 
reconeixement i agra'iment per tot el que 
han fet perla Festa de Sant Magí, a !'hora 
de fer públic el condol a tots el familiars i 
acompanyar-los en el sentiment per la 
perdua de la persona estimada, extensiu 
aquest condol a tothom que hagi passat 
per aquest inevitable trangol. 



Varis.-

Hem fet un repas general de la vela, 
pero esta tan vella que al posar-la, s'ha 
tomat a esquin~ar en un altre lloc. 

La Victoria i la Sílvia estan restaurant 
el retaule de fusta que vam recuperar 1' any 
passat i que es va muntar a la paret del 
darrera del Cambril. Tenen restaurats el 
dos laterals, pero els queda per restaurar 
les columnes i el coronament. El Serafín 
ha refet 1' empostissat i el Mingo l 'ha forrat 
amb vellut verd amb tapajunts daurats. 

Hem editat un calendari remarcant els 
dies relacionats d'alguna manera amb 
Sant Magí. 

El diumenge 21 de maig de 2006, es 
va celebrar la festa d' aniversari de la 
reconstrucció de la Capelleta del Clot de 
Sant Magí. Al celebrar-se els 500 any de 
la defunció de Crist0fo1 Colon, la Gessarní 
Villarrubias va preparar el cartell amb un 
dibuix on el descobridor ens senyala amb 
el dit la capelleta tot dient: "Mire u!!! Allf 
hi ha la Capelleta del Clot de Sant Magí. 
El dia 21, en celebren l'aniversari". La 
celebració ha consistit en la tradicional 
caminada des de la Placeta de Sant Magí, 
en 1' esmorzar de germanor i en la tirada 
de Bitlles. Per dur-ho a terme hem comptat 
amb la col·laboració de la Paeria de 
Cervera, de la Parroquia de Cervera, del 
Centre Excursionista de la Segarra, dels 
Grups de Bitlles i deis Ve!ns de la 
contrada, així com també de la Xarcuteria 
Vila, on cada any, en obrir el paquet de la 
llangonissa hi trobem el detall d'un paquet 
complementari, que després acostumen a 
afegir als lots dels equips guanyadors de 
la tirada de bitlles. Entre els diferents 
equips (Barri del Ametllers, C.B. Tordera, 

C.B. Cervera, C.B. Mas Duran, 
Associació Gent Gran, Los del Huerto i 
C.B. Vergós), es disputaven un pernil. El 
guanyador va ser, amb 201 punts, l'equip 
del barri dels Ametllers. Ambla tirada de 
bitlles queda un matí entretingut. Entre 
tots els inscrits vam sortejar un rellotge, i 
ves per on, va tocar, amb el número 67, a 
l'únic Magí inscrit, Magí Pujol. Al 
Quaderns Barri de Sant Magí, Núm. 16, 
pag. 107-109, el Josep M. Lloveras ho 
explica amb detall. 

El Tríduum 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 missa. 

La Toia ha consistit en escollir un 
obsequi deis tres que entren al sorteig: una 
camara de vídeo, un televisor de pantalla 
plana, i un DVD. El número premiat és el 

El Francesc i la Merce davant de casa seva. 
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que coincideix amb les tres últimes xifres 
del sorteig de l'ONCE del dia 20 d'agost. 
Els obsequis són d'Electrodomestics 
Graells Bergada i amb el seu patrocini 
hem venut les butlletes a 2 € cadascuna. 
El número premiat ha estat el 887, venut 
pels repartidors Lluís i Sergi. L' afortunada 
guanyadora ha estat la Teresita Higueras 
i ha escollit el televisor. Enhorabona! 

A la cova, el Magí Torres ha tomat a 
fer funcionar els mecanismes que 
permeten que una imatge de Sant Magí 
doni tres cops amb el gaiato. Aquest any, 
en 1' aigua que surt de la font hi ha recreat 
un llac on uns aneguets hi van nedant. 
Sempre hi ha gent expectant! 

El Serafín a l'entrada de casa seva ha 
fet un muntatge a l'estil d'un pessebre de 
Nadal, on contrasta l'anada a Sant Magí 

d'abans i la d'ara. Abans per camí i amb 
carro. Ara per camí els que volen partici
par de la Marxa i els al tres en cotxe. Pero 
el missatge clar és que cal anar-hi. 

L'últim diumenge d'abril, aquest any 
el 30 d'abril, es va celebrar a Guardiola 
(prop de Guissona) la festa a l'ermita de 
Sant Magí. El nou capella Mn. Bonifaci, 
basant-se en els nostres goigs, i canviant 
Cervera per Guardiola, ha cantat els goigs 
en acabar la missa. Com els altres anys, 
hi ha hagut coca amb xocolata i beguda 
pera tothom i un sorteig de diferents toies. 

L' 11 de juny es va celebrar al Santuari 
de la Brufaganya 1' Aplec de la Rosa, 
organitzat pels Maginets de Tarragona. 

La Confraria de Sant Magí Martir de 
Barcelona va prendre 1' acord, 1' any 2003, 
de celebrar la festa de Sant Magí el 

Domenec Benet i Dolors Vilanova aplaudint el toe de campanes . 
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En Xavier i l'Imma acompanyats deis campaners. 

diumenge més proper al 19 d'agost. 
Aquest any ho van celebrar el diumenge 
dia 20 d' agost, a la Basílica de Sant Maria 
del Mar de Barcelona. 

El dia 17 de setembre es va fer 1' Aplec 
de Sant Magí, organitzat perla Confraria 
de Sant Magí martir de Barcelona. 

Aquest any el fotograf encarregat de 
la festa ha estat el Sebastia Caus. 

De filmar en vídeo se n' ha encarregat, 
un any més, !'infatigable Josep M. Isante. 

El recader Transports Pedrós Vila 
(TPV), un any més, ens ha fet 
gratultament el servei de rnissatgeria amb 
els organismes oficials de Lleida i Bar
celona. 

Hem tingut participacions pel sorteig 
de la loteria de Nadal de les Confraries de 
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Barcelona i de Tarragona. 

S'han demanat ajudes als diferents 
organismes oficials que n'han convocat 
durant l'any 2006: Diputació de Lleida, 
Departament de Benestar i Família, 
Departament de Cultura. 

Finalment, volem agrair la 
col·laboració de tot 1' Ajuntament, tant del 
Consistori com del personal adrninistratiu, 
policial i de serveis. Com cada any ens 
han ajudat en tot el que esta al seu abast. 

En aquest capítol d' agra'iment sempre 
hi ha el neguit d'oblidar-se d'algú. Si és 
el cas, no és pas amb intenció, per aixo 
volem que consti el reconeixement agralt 
per tothom que té el sentiment per a la 
Festa! 

Moltes gracies! 



Efemerides 2007. 

Hem estat de Boda, la Sílvia i el 
Xavier, han volgut casar-se a la Capella 
de Sant Magí i aixo ha portat una moguda 
forta d'obres de consolidació, de pintura 
i de neteja, la qual cosa demostra que 
1' activitat dóna vida. En un any hem casat 
tres deis joves fills del barri i que per 
simpatia ja havien vinculat a la Festa a 
les seves respectives parelles: el Domenec 
i la Dolors el 06/05/06; la Sílvia i el 
Xavier, e128/04/07, i el Xavier i la Imma, 
el 02/06/07. També els nous ve1ns, el 
Francesc i la Merce, el 21104/07. 
Enhorabonajovent! El futur és vostre! 

En el que va d' any ens cal lamentar la 
defunció de diferents persones 
relacionades amb Sant Magí: El 28 de 
gener, als 61 anys, Carme Tomé Cardo
na, esposa del pregoner de 1' any passat el 
Sr. Josep M. Llobet i Portella. El 30 de 
gener, als 81 anys, Ramon Rovira Comas, 
un deis últims portants amb animal propi. 
El 7 de febrer, als 62 anys, Rafael Montero 
Aranda, veí del barri. El 28 de mar9, als 
76 anys, Josep M. Roig Torres, emparentat 
amb la família Benet, una de les famílies 
amb més tradició a la Festa de Sant Magí. 
El 7 de maig, als 92 anys, Josep Boldú 
Creus, ex-veí del barri. El 7 de maig, als 
83 anys, El vira Albareda Rosell. El 29 de 
maig, als 86 anys, Enriqueta Franquesa 
Rosinés, ex-vei"na de barri i esposa de 
portant. El 4 de juny, als 70 anys, Josep 
Mosoll Molins, sempre disposat a 
acompanyar-nos en el marcatge i 
seguiment de la Marxa a la Brufaganya. 
El 9 de juliol, als 65 anys, l'amic Joan 
Cinca Miralles, qui fa pocs dies em va 
facilitar una litografia de Sant Magí i a 

qui sempre recordaré amb el respecte en 
que es va treure la gorra quan va venir a 
visitar la reconstruida Capelleta del Clot 
de Sant Magí; casualitats de la vida, el seu 
enterrament va ser el dia de Sant Cristofol, 
barri on va neixer. L' 11 de juliol, Maria 
Antonia Gavilan Galan, de 85 anys, ve'ina 
del barri. Per tot ells el més sentit condol. 

El 20 de maig vam celebrar el 7e 
aniversari de la reconstrucció de la 
Capelleta del Clot de Sant Magí. 

El 10 de juny vam anar a 1' Aplec de 
les Roses al Santuari de la Brufaganya, 
festa de trobada anual deis Maginets 
tarragonins. Una vegada acabada la missa, 
Mn. Gallart va beneir el nou carruatge que 
1' Associació Amics del Cavall de 1' Anoia 
fara servir per a la Festa de Sant Magí a 
Igualada. 

El 7 de juliol hem participat al lOe 
Aniversari deis Bombollers, festa de la que 
tothom en parla amb admiració. La nostra 
participació va ser amb una nodrida 
representació de portants amb la camisa 
de la Festa i pantaló negre, les pubilles 
amb la banda i algú amb el fulard de Re
partidor. Hi volíem portar un parell d~ 
carregues, pero en una festa on 
s' estrenaven els Trabucaires i per tant el 
soroll estava assegurat, vam creure més 
prudent deixar els animals a 1' estable. Els 
animals es mouen per 1' instint i si 
s'espanten ... qui els atura? 

Els dies 7 i 8 de juliol, la nostra Pepa 
Femández Vallés, va emetre el seu pro
grama de RNE, "No es un día cualquie
ra", des del Gran Teatre de la Passió, 
despla9ant-se a Cervera tot el seu equip, 
José María Iñigo, Forges, José Ramon Par-
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Xavier Gasun, Carme Santana i Javier Carbonen. Fotografia de Javier Carbonen. 

do, Pancracio Celdrán, Alex Grijelmo i 
Josto Matteo. Ho van promoure els amics 
de Telesegarra i ho va patrocinar el 
Patronat de Turisme de les terres de 
Lleida. El dia 7 hi va haver un dinar 
d'homenatge a la Pepa i la nostra 
Associació va adherir-s'hi fent entrega a 
la seva família d'un plat pintat ama amb 
la Capelleta del Clot de Sant Magí de 
fons. 

S' esta restaurant la muralla de la 
"costereta", el tram de carrer que va des 
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del costat de la Capella de Sant Magí fins 
a l'Escola de Música. Tot i que se'ns va 
dir que ens informarien del que es pretenia 
fer, de moment aquesta reunió informati
va segueix pendent de convocatoria ... 

Divendres dia 27 de juliol els 
Trabucaires, seguint la tradició dels 
Bombollers, van voler iniciar la seva ca
rrera professional a la Placeta de Sant 
Magí. La Carme Santana, el Javier 
Carbonell i el Xavier Gasull, van fer tres 
dispars. La placeta encara tremola ... 


