MEMORIA DEL' ANY 2007 DE
L' ASSOCIACIÓ AMICS DE SANT MAGÍ
Josep Mas Segura
Associació Amics de Sant Magí

La Festa -Promoció-

El cartell.- Dissenyat per Jordi Sames.
El cartell és a dues tintes, blau i negre. És
un dibuix d'un Sant Magí d'una expressió
molt tendra, en l'acció de fer brollar l'aigua. El títol és Magí i de la "G" en surt el
gaieto que fa brollar els tres rajos d'aigua
que donen la sensació de profunditat o
perspectiva al dibuix. Incorpora un fragment de la canl(ó popular catalana, "Sant
Magí". Aquesta cani(Ó ha estat recollida,
entre altres, per Manuel MiUt i Fontanals,
alllibre Romancerillo Catalan, Canciones
Tradicionales, Pags. 25 i 434. En recull
algunes variants, també, Joan Amades i
suposo que d' altres folkloristes. Es pot
trobar a la pagina 72 delllibre Can(:oner
Popular Catala, a la pagina 18 delllibre
Can(:ons Populars de Catalunya, i segurament a d'altres llibres. Al Quaderns
barri de Sant Magí, Núm. 9, a la pagina
33, el Xavier Puig hi publica un article
sobre la Can(:Ó de Sant Magí. Mn. Jacint
Verdaguer, alllibre Montserrat, a l'apartat de "Llegendari" el lema de la poesía
"La font del Miracle" és "Lo dia d'avui
1 encara rajava. Can(:Ó de Sant Magí".
Aixo va motivar que al Quadems Barrí de
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Sant Magí, Núm. 15, es publiqués aquesta
poesía a la pagina 83. A la part inferior hi
ha els credíts dels organismes 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, lnstitut d'Estudis
Ilerdencs, Centre Comarcal de Cultura
i 1' Agencia de Residus de Catalunya. Se
n'han editat 250 cartells. Un cartell molt
simpatic i que es fa mirar, que al cap i a
la fi és 1' objectiu del cartell.
El programad' actes.- És el primer any
que fem un díptic pera repartir-lo perles
bústíes de tot Cervera. El disseny és també
de Jordi Sarries. Adapta a la mida del díptic el dibuix del cartell i a la part inferior hi
posa el títol: Programad' actes id' activitat
de la Festa de Sant Magí. Utilitza el mateix
tipus de tinta del cartell de la Festa. A la
part inferior del primer full hi deixa un
espai per 1' esponsor i a la contraportada
s'hi incorporen els credits dels organismes
oficials Se n'han edítat 4.000.
Un altre programa anunciava l'exposició de goigs de Ricard Vives i Sabaté,
Sant Magí i Cervera, la presentació del
Quadem i el concert de la Coral les Savi-

nes. Se n'han editat 100 cartells

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

Altres activitats promocionals
- Un díptic per anunciar les bases del
cinque 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 credits dels 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 semestral
d' activitats.
- S'ha editat el "Quaderns Barri de
Sant Magí Núm. 17". Consta de 250 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 dels articles. Aquest any es
fa una separació per seccions: salutacions
(3), de la historia (11), de la gent (20) i de
l'associació (4). El format, el cos dels textos i la presentació del quadem, segueixen
les característiques d'un llibre, amb el títol
impres alllom. L'edició l'he coordinada
jo, comptant amb la revisió lingüística de
Judit Estopa, Teresa Puig i Anna Mas. El
quadern consta de 38 articles, complementats amb 77 fotografies, 13 dibuixos,
23 il·lustracions i juntament amb els 105
anunciants col·laboradors, han fet possible l'edició dels 1.300 exemplars. Es
va presentar el día 12 d'agost durant la
inauguració de 1' exposició del Centenari
de Ricard Vives i Sabaté a la sala d'exposicions de l'església de Sant Joan.
- Com que s' ha fet un repartiment del
programa de ma no hem enviat les cartes
de convocatoria.
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-Ha sortit notícia de la Festa als diaris:
Segre, La Mañana, La veu de la Segarra,
Segarra Actualitat.
Radio.- Una entrevista a RAC1 a
Catalunya Radio i a Radio Tarrega.

Dia 15. "Arriba a Sant Magí com
puguis"
Amb la 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,
s'ha convocat "XVI Marxa a la Brufaganya".
Com cada any, hem informat al Cos
de Mossos d'Esquadra de l'activitat i el
trajecte que seguim.
Una dotació del Pare de Bombers de
Cervera ens ha acompanyat a marcar el
camí. Hi vam anar amb el Domingo Benet i el Francesc Seroles, el dissabte 11
d'agost. lgualment que l'any passat, la
inscripció costava 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 dels 132 regals,
cedits pels comerr,:os de Cervera i exposats a 1' aparador de la Pastisseria Agustí.
Queda reftectida aquesta col·laboració a
les pagines d' anunciants col·laboradors
del Quadern.
El record és una samarreta de cotó de
color blanc, on s'ha serigrafiat la imatge
del cartell a dues tintes, en blau i negre.
S'ha estampat un dibuix a la part frontal,

Agrupament a Santa Coloma. Fotografia Gendre.

i un de més petit a la part superior del
darrera. Se n'han fet 377 unitats, de diferents talles.
A 2/4 d' 1 de la matinada del día 15
d'agost, han sortit des de la Placeta de
Sant Magí acompanyats per una dotació
del Pare de Bombers de Cervera, i de la
furgoneta del Miquel Codina, els 49 caminants, 2 més que l'any passat seguint
els guíes Xavier Juan i Francesc Seroles.
A les 5 del matí, des de la plac;:a del
Portalet han sortit dos autocars de !'empresa Cots Alsina, S.L., que han portat els
57 caminants (30 més que l'any passat),
per tal d'afegir-se a la caminada, a les 6
del matí, a 1' alc;:ada de Santa Coloma. Com
els altres anys a 1' autocar hi dúiem tot el
necessari per a l' esmorzar. 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!
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A Santa Coloma, a la plac;:a de la Font
de les Canelles, s'ha repartit fruita, galetes, xocolata i cate, així com també les
tires de paper reflectant que els caminants
es posen en lloc ben visible, per poder
caminar, el més protegits possible, els 4
quilometres de carretera que van des de la
corba de Ferriols fins al hose d'Ibarra. El
supermercat Esclat ens ha donat la fruita,
el cate, les aigües i les pastes.
Ha estat la cinquena marxa nocturna
il-luminada. El Miquel Codina, s' avanc;: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 pera
senyalitzar les obres. El vehicle del Pare
de Bombers les va recollint pera tornar-les
a donar al Miquel a cada punt d'agrupament, per tal de senyalitzar el nou tram
fins al següent punt d'agrupament.
Pel trajecte esmentats deis 4 quilometres de carretera, es procura d'anar el més

Preparats per pujar la costa del bosc d'Ibarra. Fotografia Gendre.

agrupats possible de forma alineada, precedits perla furgoneta del Miquel Codina
amb els llums d'intermitencia encesos,
amb un pilot de senyalització intermitent
al sastre del furgo i tancant el grup el
vehicle dels bombers amb 1' enllumenat
d' emergencia.
A causa d'una al·lergia, el Lluís Simón
va haver de ser traslladat al CAP de Santa
Coloma. Després de rebre la medicació
adequada, va de continuar el trajecte en
cotxe i ens ca acompanyar, com si res, a
1' esmorzar.
Cal dir que vam tenir sort de 1' acompanyament dels Bombers, en un no res
van mobilitzar a qui calia. Aquí és quan
més es valora comptar amb el seu servei.
Amb quin neguit hauríem cercat ajut i,
sense coneixements, a les palpentes! Des
d' aquestes ratlles quedi constancia de
1' agrai'ment pel seu servei.
Tenim pendent fer una caminada amb
el Sr. Ametller de Santa Coloma, que co169

neix dos camins per anar de Santa Coloma
a Sant Magí sense passar per carretera.
A 2/4 de 7, des de la Placeta de Sant
Magí han sortit els 22 ciclistes de carretera, 3 menys que 1' any passat. El vehicle
de la propia Penya Ciclista, condu'it 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 57 ciclistes de Mountain Bike,
23 més que 1' any passat. La majoria han
tornat en autocar. Els hi ha donat suport un
furgó de Josep Castena Vila, condu'it pel
Josep M. Eroles acompanyat pel Jaume
Carcasona.
Al vehicle de suport, a part de 1' 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,

Font de la Brufaganya. Fotograjia Gendre.

amb cotxes particulars, han sortit els recollidors del boix, de l'espígol o barballó
i de 1' aigua. Per a fer els feixos de boix i
espígol comptem amb els corresponents
permisos del Departament de Medi
Ambient i dels ajuntaments de Pontils i
Bellprat.
A quarts de nou del matí, amb la reconfortant visió de veure els autocars encarats per a la tomada, 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.
Un equip prepara l'esmorzar: mentre
uns tallen el pa, els altres el suquen amb
tomaquet i oli, uns altres hi posen la vianda, ho emboliquen amb el tovalló i cap a
la taula de distribució. Eren tant generosos
els entrepans que ens ha faltat pernil, els
últim d' arribar han hagut de menjar pa
amb xocolata ...
En acabar d'esmorzar es sortegen els
132 obsequis cedits pels comerciants de
Cervera, entre els 252 participants inscrits.
Com que tenim anotat el nom del partici-
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pant a la matriu de la butlleta d'inscripció, podem cantar nom i número, fet que
agilitza el sorteig. Hi ha hagut un regal
especial pels preparadors de l' es m orzar,
la Nati, la Maria, la Rosa i el Bernardo,
un pot de tomata enllaunada!
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
furgó de Transports Pedrós Vila.
En total s'han inscrit 252 participants
a la XVI Marxa a la Brufaganya, 67 més
que 1' any passat.
La Paeria ens ha deixat la pancarta de
benvinguda i l'equip de megafonía, que
ha animat 1' estada de tots els participants
i ha servit també per cantar els números
del sorteig.
El camió per a portar els feixos de
boix, les garrafes d'aigua, les bicicletes,
etc., ha estat el de Transports Pedrós
Vil a.

Presentació delllibre. Fotografía Gendre.

A la una hem anata missa al Santuari.
Aquesta missa és massa tard, dones qui ha
caminat tota la nit té ganes de descansar.
Aquest any la tradicional ofrena del dmtir
l'ha fet el Magí Torres Bonastre.

a guarnir-los a la vigília. Amb el Mingo
guarnim el carro amb boix i flors a casa
del Josep Cisteró, on podem comprovar
que tota la cavalleria ésa !'estable, a punt
per l'Entrada de l' Aigua.

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

Les dones del barri completen la neteja
de la Capella queja van iniciar el primer
dia del Tríduum. També posen a punt els
ramets d'espígol que, a estones, han anat
preparant.

Cal de nou agrair i també destacar,
la solidaritat, la col·laboració i la bona
predisposició de tothom.
Dia 18 -Vigília-

A les vuit del matí, posem la vela a la
placeta. i les enramades de boix que ha
preparat l' Antoni Minguell per engalanar
la porta de la capella i la petita fornícula
que hi ha sobre la portalada. El jovent
prepara la botiga de records i després
acaba de guarnir amb serrells de colors
els carrers Buidasacs, Estudivell, Mn.
Arques, Sant Magí i Convent de Sant
Domenec. Aquest any,ja havien comenc;at
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Aquest any, a causa de les obres al
campanar, no hem pogut fer el Toe de
Festa.
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 numera les taules pel
sopar a la Plac;a Major. A l'igual que els

Entrada de 1' aigua. Fotograjia Gendre.

al tres 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
borrasses al portal que dóna accés a la
costa de Buidasacs.
Presentació del !libre
A les 6 de la tarda es va presentar a
1' Auditori Municipal, elllibreArquitectura religiosa del segle XVIII a la Segarra
i l'Urgell, de Maria Gargante Llanes,
editat per Fundació Noguera, Barcelona,
2006. El llibre ha estat presentat per M.
Teresa Salat, a més, a la taula la Maria ha
estat acompanyada pel Paer en Cap, Joan
Valldaura, i per Miquel Pont en representació de 1' Associació.
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.
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Com cada any, encap~ala la comitiva,
l'escenificació del Santa dirrec de Jordi
Casado Samitier acompanyat perles pubilles de 1' any 2006, Barbara Porredon Granen i la Maria Bonjoch Jaques. Els segueixen la Banda de música Musical Alegria
i, a continuació, el consistori municipal
i el Jaume Binefa coma representant de
1' Associació, per recordar que, aquestespai 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
barrí. Al seu darrera segueixen les carregues menades pels portants, uniformats
amb la camisa blanca i pantaló negre,
seguint 1' ordre següent: Xavier Martí
Pifarré, Antoni Cisteró Jaume, Ramon
Cisteró Jaume, Ramon Torres Font, 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 dUTega del seu espos l'Isidre
Vives Bonjoch. Tanca la comitiva el carro
que meno jo, ple de quitxalla amb el vestit
tradicional catala, i que aquest any eren:
el Jonatan González Martínez, l' Ariadna
Agustí Expósito, la Berta Agustí Ramos,
la Cel Marquez, l' Anna Pujol Taló,
l' Angel a Gutiérrez Fernández, el David
Cucurull García, la Marta Puig García i
l' Amau Martínez Puig.

venda anticipada deis tiquets numerats a
les taquilles del Gran Teatre de la Passió
i fins a última hora a la plac,:a. El preu del
tiquet era de 15 . Vam encomanar 550
sopars i se'n van servir 512.
Les 550 bosses amb el sopar preparat
per la Pastisseria Colom, estan a punt
sota els porxos del forn de ca l' Alsina. Es
distribueixen amb la mateixa celeritat deis
altres anys. Cada bossa conté: meló amb
pernil, una amanida de pollastre, un tros
de pizza de tonyina i una napolitana de
pernil dolc,: i formatge. Per la presentació
del pastís i amb motiu del 15e aniversari
del Sopar, el Jordi ha reprodu'it amb xocolata el cartell de la Festa, i també amb
xocolata el número 15 amb una espelma.
S'ha servit també ca!e, previament preparat perla Núria i la Teresa Benet, llet i
begudes de licor (conyac o anís) a tothom
qui n'ha volgut. A la bossa 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.

Durant el recorregut han anat pujant
altres nens pera fer-se una fotografia. De
la maquina sen' 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
per posar al bridó, la samarreta que es va
donar de record de la XVI 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 plac,:a Major.

En moti u del seu Xe aniversari, aquest
any els Bombollers ens han acompanyat
amb el seus ritmes durant la distribució del
pastís i del cafe. Són fantastics!

L'Entrada de l' Aigua és el moment
més especial de la Festa. Veure com s'illusiona tot Cervera i obre pas a la comitiva
amb aquell somriure complice és el millor
premi per a 1' organització. Que per molts
anys ho sapiguem mantenir!

S'han venut 46 botelles del cava etiquetades peral' ocasió. Com l' any passat
les teníem en refresc a cal Porredon, a les
neveres que ens va deixar Carbonen Vins
i Licors.

Sopar de Sant Mag(
A les 10 de la nit se celebra el classic
sopar de Sant Magí a la plac,:a Major, amb
el pregó de la festa, el recuperat ball de la
coca, l'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

El Xavier Juan s'ha encarregat de donar la benvinguda a la Festa i ho fa amb
el següent text:
"Hola, bona nit a tothom i bon profit.
Amb aquesta entrada de pastís amb tant
de ritme, comencem la nit del sopar de la
festa del barri de Sant Magí a la Pla~a
Major.
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Fotografia Gendre
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Cervera és una ciutat, com moltes
vegades s'ha dit "que té malta pedra"
i que evidentment s'ha d'arreglar: el
Sindicar, la Universitat, Sant Domenec,
etc, etc, etc. Un monument que s'estii.
restaurant i potser és el que més es veu,
és el Campanar de Santa Maria, cosa
que fa que estigui mut, ja que només es
poden fer els toes a morts i enterrament,
perque ellloc on hi ha les campanes esta
ple de bastides i és gairebé intransitable.
S'hafet estrany arribar a la Pla~a Majar
amb els animals i no sentir el so de les
campanes donant la benvinguda als
portants i l'aigua, perque cree que no
havia passat mai que aquests arribessin
de la Brufaganya i les campanes no
toquessin afesta gran.

Xavier Juan. Fotografía Gendre.

És molt important per la festa poder
tenir la col·laboració deis Bombollers,
grup que aquest any celebren el seu Xe
aniversari, com tots sabe u pels actes que
han anat realitzant durant l 'any. 1 die que
és molt important la seva col·laboració
perque és un grup "nou" i la festa de
Sant Magí té molts anys de tradició i
és important que les coses noves i les
més velles s'ajuntin i s'ajudin per tal de
millorar i tirar endavant. Cada una pel
seu costat, pero endavant.
M'agradaria donar la benvinguda
al nou Ajuntament, i animar-los a tirar
endavant aquests quatre anys, fent les
coses ben Jetes i sempre fent el millar
per als cerverins i per les entitats i
associacions que en són moltes, en
definitiva, perla ciutat. Malta sort.
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Sant Magí és un barrí del nucli antic
de la ciutat i amb la restauració de les
muralles canviara gran part de la seva
cara. Són també visibles les obres que
s 'es tan fent a diferents cases del barri,
i el jovent que escull aquest per a viurehi, i és que Sant Magí encara té l'ii.nima
viva.
Aquesta primavera, a l'església de
Sant Magí, també hi vii.rem tenir una
boda; van ser la Sílvia i el Xavi, ella
filia del barrí sempre havia dit que si
es casava ho faria aquí; i a ell, fill de
Torregrossa no l 'hi ha costat gens ficarse dins i estimar lafesta i el barrí. Varen
restaurar i pintar part de l 'església, que
feia anys que no es pintava, cal dir que
ho van fer amb l'ajuda d'altres veilu,
és aquí on es veu l'entesa deis veins i la
virtut d'un barrí.
A més, dins la festa, a l'església de
Sant loan, hi ha l'exposició pel centenari
del naixement del gogista Ricard Vives i
Sabaté.

Cal destacar també els participants
a la Brufaganya amb una massiva
assistencia, que van fer que les
previsions de l'organització es quedessin
curtes al faltar embotit per posar dins
deis entrepans. Des d'aquí, demanem
disculpes a tots aquells que van haver de
menjar-hi xocolata.
Avui, a !'entrada de l'aigua també hi
havia moltíssima gent, i aquí al sopar fa
goig veure aquesta piara plena. És cert
que és cap de setmana, pero també és cert
que hi ha gent que es canvia les vacances
i fa mil combinacions per poder ser a la
festa.
1 aixo fa que any rere any i amb
l'ajuda de tots i cadascun sigui una mica
més especial.
Moltes griicies per ser-hi,
col·laborar-hi i per viure-la."

per

La poetessa del barri M. Isabel Val verde ha dedicat una poesia al15e aniversari
del sopar, el Xavier despres de llegir 1' amplia bibliografia i premis aconseguits, li
demana que la reciti per tots plegats des
de 1' escenari. Una poesia recitada per
1' autor sona diferent i saben donar el ritme
i la cadencia que també forma part de la
inspiració. Ha estat llargament aplaudida.
El ram de flors, en lloc de donar-li a l'escenari, li hem portat després a la taula ...
Seguidament es fa el sorteig entre els
portants i en resulta guanyador del pernil
el Joan Asencio i dellot de la Farmactiva
Miró pel Salvador Torres. El regal de
Seyart que anava amb el tiquet del sopar
ha estat pel número 218 i 1' afortunat el
Ramon Vidal Salat.
Aquest any es va encarregar de presentar de nou la vetllada, la Pepa Fernández Vallés, qui després de saludar i
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M. Isabel Valverde. Fotografia Gendre.

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 l'any, el Sr.
Max Turull i Rubinat, tot detallant el seu
currículum:
- Va néixer a Cervera, 28 de setembre
de 1960. És Doctor en Historia Medieval
(Universitat de Barcelona), va ampliar
estudis a la Universitat de Paris Il. És
Professor Titular d'Historia del Dret a
la Facultat de Dret de la Universitat de
Barcelona (UB) (des de 1992); i també
professor d'Historia del Dret als Estudis de Dret de la Universitat Oberta de
Catalunya (UOC). És també Secretari
de la Facultat de Dret, responsable del
programa de Millora de la Qualitat Docent. Membre del Consell de Govern de
la Universitat de Barcelona. Fa 27 anys
que es dedica a la docencia universitaria

Nomenament Pubilles 2007. Fotografia Gendre.

i ha publicat articles en revistes especialitzades nacionals i internacionals.
Ha estat el primer director del Centre
Municipal de Cultura de Cervera, va ser
membre del Patronat Duran i Sanpere,
membre fundador de la revista Segarra
Actualitat, membre de la Fundació Jordi
Cases i Llevot, Director de Miscel·limia
Cerverina, Director de La Historia Grafica de la Segarra, Coordinador de la
Historia Grafica de Cervera .... i amic de
Sant Magí!

EL Max Turullllegeix un mesurat pregó, sobre la integració, la cohesió social i
la Festa de Sant Magí.
La Pepa aplaudeix el pregó i espera
que sigui un fet aquesta integració i cohesió social.
Es procedeix al' entrega de premis del
4rt. Concurs de Fotografia de la Festa de
Sant Magí. Els guanyadors són: el lr. pre177

mi per Salvador Duran, d'Igualada, amb
la fotografia titulada Anada; el 2n. premi
per Albert Prats, amb la fotografia El besamans; i el3r. premi per Jordi Grau, amb
la fotografia La nova generació. El premi
és un quadre de la ceramica amb la reproducció d'un cantir i ambla indicació del
premi fet per la Carme Razquin i la Bea
Barrientos de la botiga "Les Voltes".
Tot seguit anuncia la designació de
"Maginet de l'any", el Sr. Jaume Ferran
Camps, el poeta i escriptor, considerat per
ell mateix com veí del barrí, professor de
literatura a la Universitat de Siracusa i
d' amplia bibliografia, que va ser el primer
pregoner del sopar de Sant Magí, l'any
1993. La poetessa cerverina Rosa Fabregat
és l'encarregada de fer-li !'entrega de la
figura de ceramica d'un relleu d'una carrega davant d'un perfil de Cervera, disseny
de l' artista segarrenc Francesc Sociats
Roig (tOl/05/2005), tot dedicant-li unes

El Xavier Martí entrega una reproducció de la imatge de Sant Magí. Fotografía Gendre.

emotives i sinceres paraules d'homenatge.
El Sr. J aume Ferran agraeix la distinció
tot recordant a la gent compromesa amb
el barri del que ell sempre se n'ha considerat fill.
Tot seguit la Pepa reclama la presencia
a l'escenari del Josep Raich per tal que
sigui aquest qui anunciY el nom de les
properes "Reines de la Festa" les Pubilles, que son: la Laia Capdevila Riera,
en representació de Cervera i la Fanny
Hidalgo Comorera, en representació dels
cerverins no residents. Les bandes (brodades perla Sra. Trini Tolosa Comas) les
hi han posat les Pubilles de 1' any passat,
la Barbara Porredon Granel! i la Maria
Bonjoch Jaques. Els rams de flors de Floristeria Noemí els hi han donat el Sr. Joan
Valldaura i el Sr. Julian Puig. La Victoria
Fusté i el Jaume Binefa els hi fan entrega
deis regals següents: Joieria-rellotgeria
Gisel, unes arracades de plata; Sastrería
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Miret, uns pantalons; Boutique Esclat,
unes bruses; Centre Optic Riera, necesser
de lents de contacte; Calc;:ats Martí, unes
sabates; de Fotografia Gendre, un album
de fotografies; Pastisseria Colom, una
capsa de bombons i de Jaume Binefa, uns
penjolls i unes arracades de plata. Déu
n'hi do! Perles Pubilles que acaben el seu
pubillatge una capc;:a de bombons i un ram
de flors de Macro Flora. Seguidament, el
Sr. Valldaura i el Sr. Puig obren el ball
ambla melodía d'un vals.
La sorpresa de la nit anava destinada
aquest any a la M. Teresa Salat i a la
Rosa Fabregat, tal com diu la placa que
els hi hem entregat "En reconeixement al
treball, l'esforc;: i la dedicació perla Festa
de Sant Magí". El Sr. Joan Salat i el Sr.
Joan Valldaura han estat els encarregats
de fer-los-hi el lliurament de la mencionada placa i d'un ram de flors de Macro
Flora. Totes dues han estat sorpreses per

la distinció i han dit que hi ha molta gent
molt més mereixedora que elles per rebre
aquesta distinció, pero ves per on, aquest
any els hi ha tocat a elles ...

reproducció de la imatge del sant que
corona la seva carrega i és obra de 1' artista
cerverí Xavier Badia, que actualment té el
taller al barri.

Un deis motius de la convocatoria
d' aquest Sopar de Sant Magí és la recuperació del Ball de la Coca, que antigament
es feia en aquesta plac;:a Major a primera
hora de la tarda del día 19 d'agost. Cal
recordar que es tracta de la subhasta de les
coques, també conegudes com a coques
musicades. L' adjudicatari té dret a triar el
tipus de música, ritme o canc;:ó i també qui
pot bailar i quino. Actualment hi afegim:
que la persona o grup a qui es vulgui fer
bailar, hi estigui d'acord.

Per segon any es fa El ball de la Nina.
Es tracta d'un baH que !'inicien dos balladors (home o dona), van a buscar la nina a
l' escenari deis músics i tot seguit treuen a
hallar a les seves respectives parelles. La
melodía a bailar és un pupurri, per tal que
no hi hagi pistes de quan s'acaba el bail.
Les pareiles bailadores es van prenent la
Nina. La noia que acaba ballant amb el
hallador que duu la nina és obsequiada
amb un magnífic ram de fiors i el bailador
es queda amb la nina de record.

La primera coca me l'he quedat jo
per 75 . Tenia moltes ganes de fer bailar
Paquito chocolatero, als components de
"la taula terror", a la vegada que volíem
reconeixer públicament la seva contribució a la Festa, molt en especial en aquesta
subhasta, per aixo els hi hem donat un pin
d'un dmtir de ceramica ambla inscripció
"XVe Sopar St. Magí'' i ambla dedicatoria
"Per la taula del terror". La segona coca se
I'ha quedat precisament "la taula del terror" per 100 . Dóna la benvinguda al nou
consistori a qui vol fer hallar el Paquito
chocolatero, i a la llista ens hi afegeixen
a la Victoria i a mi, pero per no repetir la
canc;:ó s'interpreta el corrido Buena cerveza. La tercera coca se I'ha quedat per
110 la taula del Joan Riu i han fet ballar
a les pubilles, la de Cervera, amb el seu
pare, i la de fora amb el seu company, el
pasdoble No te vayas de Navarra.

La Pepa ens desitja una molt bona
diada de Sant Magí, i dóna pas a 1' animat
ball de fi de festa que clou la trobada, a
dmec de l'orquestra Orgue de Gats.

El Jaume Binefa ens dóna la sorpresa
de despedir-se de la Festa.
Una altra sorpresa ha estat el regal
que ens ha fet !'actual portant número1,
el Xavier Martí Pifarré. Es tracta de la
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Com sempre, tot recollit, taules i
cadires plegades i les escombraries a les
bosses de reciclatge.

Dia 19 -Sant MagíEl dia comenc;:a a quarts de 6 del matí,
anant al fom a buscar les coques i preparant, tot seguit, la Capella i la Placeta per
a la concorreguda Missa de les 7.
Després de la Missa, coca, xocolata
i barreja per a tothom qui hi ha volgut
participar, (abans només estava reservat
als portants). Un any més, l'esmorzar se
serveix a l'entrada de cal Vives, a rnitja
costa del carrer de Buidasacs.
A 2/4 de 9 s'ha comenc;:at el Repartiment de 1' Aigua. La Sílvia Benet i el
Xavier Juan organitzen els repartidors que
acompanyen la comitiva amb el mateix
ordre de l' Entrada de l' Aigua, pero sense
les autoritats.

Repartiment de l'aigua. Fotografía Cendre.

El cavall negre que anava de segon a
la comitiva decidim deixar-lo a !'estable
per que tenia una ferida a l'esquenajust on
havíem d'albardar-lo, i per aquest motiu
ens va donar feina a !'entrada de I'aigua,
tot i que va ser un animal molt noble que
va aguantar el dolor durant tot el recorregut. El Xavier Martí va haver de marxar
de viatge i la seva dtrrega va menar-la el
Domenec Benet.
Mentre guarníem van caure quatre
gotes que van propiciar un matí molt
plaent.
El Mingo Benet segueix la comitiva
amb el cotxe ple de garrafes d'aigua, per
tal d'abastar els repartidors.
El carro, un any més, s'ha incorporat
en 1' al9ada de la pla9a Pius XII, durant
el descans que es fa després de pujar la
Barbacana.
És una gran satisfacció veure, encara,
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molts cerverins al peu de casa seva amb el
vas preparat per a rebre 1' Aigua.
Com els altres anys a mig matí i davant
de la Universitat, s'han afegit a la comitiva
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
SantMagí.
Una dotació de la Policía Municipal
ens ha acompanyat durant tot el recorregut. Un equip de neteja de la Paeria, s'ha
encarregar de deixar-ho tot net.
De repartir Aigua al barri dels AmetJlers se n'ha encarregat la Dolors Canosa.
Hi vam portar el parament que al seu dia
va fer el Magí Torres: un suport de ferro
perla garrafa, que pot guarnir-se de boix,
on el punt central és per una figura de
SantMagí.
Amb material propi i del que ens ha
donat la botiga Mundi Joc, 1' Agrupament

Coral les Savines. Fotografía de Victoria Fusté.

Escolta i Guia Col! de les Savines, és qui
s'ha encarregat deis cóssos. En acabar,
hem donat berenar de coca amb xocolata
als participants.
A les 8 del vespre s'ha celebrat la segona concorreguda Missa. Aquest any al
ser diumenge la missa ha estat concelebrada per tots els capellans de 1' Arxiprestat,
feia goig de veure. En acabar, la Coral les
Savines ha fet un concert i han cantat els
goigs. La Victoria ha agrai't a 1' Arxipretat
la celebració solemne que han fet, així
com també a la Coral.
Finalment, a les 11 de la nit a la placeta, s'ha celebrat el ball de ti de festa
amenitzat pel grup Camelot. Vam tomar
a oferir coca i meló per a tothom que en
volgués.

Exposicions.- El diumenge día 12 d'agost es va
inaugurar a les 6 de la tarda a 1' església
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de Sant Joan, l'exposició en motiu del
centenari del naixement de Ricard Vives
i Sabaté. Es tractava d'exposar !'obra del
prolífic gogista dedicada a Sant Magí i a
Cervera. A 1' arcada de cada capella lateral
hi vam penjar reproduccions deis goigs, a
les dues vitrines centrals altres elements
relacionats amb l'autor i a l'altar major
hi vam posar una pantalla on s' anava projectant la pel·lícula "Un miler de goigs",
de Pau Giralt, dedicada a tan singular
personatge. Ho va presentar el Ramon M.
Razquin que també va fer una complerta
guia explicativa de 1' exposició. En el
transcurs de la inauguració, el Max Turull ha presentat el Quadern barrí de Sant
Magí, Núm. 17. S'ha completat aquesta
inauguració amb un concert de la Coral les
Savines dirigida per la Maria Riu.
- Als baixos de la casa de Miquel
Domenjó a la placeta. Hi hem exposat
les fotografies presentades al 4t Concurs
de Fotografia de la Festa de Sant Magí, la

Exposició de fotografies. Fotografía Gendre.

maqueta del disseny pel projectat llibre
de fotografies de la Festa de Sant Magí
i unes postals antigues de Cervera, de la
col·lecció de Josep M. Puig, on es pot
veure el barri de Sant Magí.
- Exposició de treballs amb ferro
forjat, obra de !'artista Josep A. Vidal, a
1' entrada de casa seva al carrer de Sant
Magí, l.
Ambdues exposicions molt visitades i
valorades pel seu interessant contingut.
Concurs de fotografia.-

Es va convocar el5e. Concurs de fotografia de la Festa de Sant Magí a Cervera.
(Vegi's l'acta del concurs publicada a la
pagina 162).
Defuncions.-

Durant 1' any 2007 ens han deixat tot
un seguit de gent vinculada al barrí.
El28/01!07, als 61 anys, Carme Tomé
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Cardona, esposa del Sr. Josep M. Llobet,
gran col·laborador de la Festa i incasable
investigador. El 30/01/07, als 81 anys,
Ramon Rovira Comas, un dels últims
portants amb animal propi. El 07/02/07,
als 62 anys, Rafael Montero Aranda, veí
del barri, d'una casa molt compromesa
ambla festa. El 28/03/07, als 76 anys,
Josep M. Roig Torres, emparentat amb
la farru1ia Benet, una de les famílies amb
més tradició a la Festa de Sant Magí. El
07/05/07, als 92 anys, Josep Boldú Creus,
ex-veí del barri. El 07/05/07, als 83 anys,
Elvira Albareda Rosell, mare d'un gran
simpatitzant de la festa. El 29/05/07, als
86 anys, Enriqueta Franquesa Rosinés,
ex-vei'na de barri i esposa de portant. El
04/06/07, als 70 anys, Josep Mosoll Molins, sempre disposat per la festa de Sant
Magí. El 09/07/07, als 65 anys, 1' amic
Joan Cinca Miralles, !'incansable brocanter que sempre procurava per Sant Magí.
L' 11107/07, Maria Antonia Gavilan Galan,

Exposició d'homenatge a R. Vives i Sabaté. Fotografia Gendre.

de 85 anys, velna del barrí. El 29/08/07,
als 69 anys, Josep Corbera Pont, sempre
disposat a col·laborar. Ell 0/09/07, als 87
anys, Maria Aldabó Torrades, ex-ve'ina,
tilla de portant, de casa seva és la imatge
que duia a la carrega Francesc Castells.
El1711 0/07, als 83 anys, Miquel Razquin
Jené, gran col·laborador de la festa. El
21/11/07, als 54 anys, Amadeu Vida!
Vida!, sempre amb les portes obertes per
la festa. El 24/11/07, als 94 anys, Jaume
Rialp Junque, va ser nomenat Maginet
l'any 2003, vidu d'Enriqueta Franquesa
Rosines, ex-veí i portant, fins fa un parell
d' any encara venia aferboix. E110/12/07,
als 89 anys, Josep Mas Font, veí, pare de
la Marisa de la Pastisseria Agustí, bons
velns i grans col·laboradors.
(Vegi's I'article de l'Eduard MonFotografia Gendre.
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tiu)

Record per "la taula del terror". Fotograjia Gendre.

Des d' aquí volem testimoniar el nostre
reconeixement i agrai:ment per tot el que
han fet perla Festa de Sant Magí, a 1'hora
de fer públic el condol a tots el familiars
i acompanyar-los en el sentiment per la
perdua de la persona estimada. Volem fer
extensiu aquest condol a tothom que hagi
passat per aquest inevitable trangol.
Varis.-

Per a que quedés més llui:da la boda
del Xavier i la Sílvia, s'han repassat i repintat les parets. El dia 28 d' abril la Sílvia
va poder complir amb la seva iJ.lusió de
casar-se a la Capella de Sant Magí. El
capella oficiant va ser Mn. Eduard Ribera·
1' escoJa, un emocionat Manuel Guetiérre~
"Serafín", i tot plegat sota la mirada plaent
de la imatge de Sant Magí. Vam posar la
vela, la festa ho requería!
El 30 de juny es va celebrar a Santa
Coloma de Queralt l' aniversari de la re184

construcció de la Capella de Sant Magí.
El 7 de julio!, he m participat als actes
de la celebració del Xe aniversari dels
Bombollers: cercavila, presentació a la
playa, sopar, llibret... Una festa entranyable.
Se segueix amb la restauració del
retaule de fusta pel cambril.
El diumenge 20 de maig de 2007, es
va celebrar el 7e. aniversari de la reconstrucció de la Capelleta del Clot de Sant
Magí. Aquest any al cartells la Gessamí
Villarrubias ens hi ha dibuixat un Sant
Magí molt participatiu de la festa: com
que un deis exits de la trobada és la tirada
de bitlles, el dibuixa com un participant
més. Hem fet la tradicional caminada
des de la Placeta de Sant Magí, passant a
visitar la fornícula del Mas Duran, anant
a fer el tomb pel camí de les Franqueses
per trobar-nos a l'esmorzar de germanor

Cóssos. Fotografia de Victoria Fusté.

i la tirada de bitlles al voltant de la Capella. Hem comptat ambla col·laboració
de la Paeria de Cervera, de la Parroquia
de Cervera, del Centre Excursionista de
la Segarra, dels Grups de Bitlles i dels
Ve'ins de la contrada, així com també de
la Xarcuteria Vila, com cada any, en obrir
el paquet de la llangonissa hi trobem el
detall d'un paquet complementari. El
premi de la tirada de bitlles era un pernil,
l'han disputat els següents equips: Barrí
del Ametllers, C.B Lloreta kin, C.B.
Cervera, Los del Huerto, C.B. Mas Duran,
C.B.Tordera, i C.B. Vergós). El guanyador
va ser, amb 202 punts, l'equip del barrí
dels Ametllers. Es va donar un record a
tots els equips participants. Entre tots els
inscrits vam sortejar un plat de ceramica
on la Montse del Món de 1' Art hi ha
pintat la Capelleta del Clot de Sant Magí,
l' afortunada ha estat la Teresa Trilla amb
el número 83. Al Quaderns Barrí de Sant
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Magí, Núm. 17, pag. 115-116, el Josep M.
Lloveras ho explica amb detall. Un matí
entretingut i participatiu.

El Tríduum dedicat a Sant Magí dels
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
camera de vídeo, un televisor de pantalla
plana, i un GPS. El número premiat és
el que coincideix amb les tres últimes
xifres del sorteig de !'ONCE del dia 20
d'agost. Els obsequis són de Feneteria
Graells Bergada i amb el seu patrocini
hem venut els números a 2 per butlleta.
El número premiat ha estat el 741, venut
per la incasable venedora Isabel Ortega
López. L' afortunada guanyadora ha estat
la M. Teresa Montanya Estany i ha preferit
quedar-se una assecadora. Enhorabona!

A la cava, el Magí Torres ha tornat
a fer funcionar els mecanismes que permeten que una imatge de Sant Magí doni
tres cops amb el gaiato. Sempre hi ha gent
expectant!
El Serafin a l'entrada de casa seva
ha fet una reproducció de l' església del
santuari de la Brufaganya, amb infinitat
de detalls. L'hi ha quedat preciós. És que
si hi ha tratya, n'hi ha molt de guanyat!
Ha fet també uns canelobres de fusta per
l'altar de l'església.
La Nati Gutiérrez ha decorat amb la
simbología de Sant Magí un rentamans
i ha brodat una tovallola amb el nom de
SantMagí.
L'últim diumenge d'abril, aquest any
el 29 d'abril, es va celebrar a Guardiola
(prop de Guissona) la festa a l'errnita de
Sant Magí. El nou capelHt 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.
Els dies 7 i 8 de juliol, la nostra Pepa
Femández Vallés, va emetre el seu programa de RNE, "No es un día cualquiera",
des del Gran Teatre de la Passió, desplatyant-se a Cervera tot el seu equip, José
María Iñigo, Forges, José Ramon Pardo,
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 a ma amb la Capelleta del Clot de
Sant Magí de fons.
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EllO de juny es va celebrar, al Santuari
de la Brufaganya, el XIX Aplec de les Roses organitzat pels Maginets de Tarragona.
Queda espectacular el pilar que alcen
davant 1' altar al moment del' ofertori. Mn.
Francesc Gallart va beneir el carruatge que
els arnics igualadins, Jaume, M. Angels i
Salvador, fan servir per la Festa de Sant
Magí a Igualada. En acabar la rnissa hi ha
hagut un concert a carrec de l' organista
de la Catedral de Tarragona. Mn. Miquel
Castillejo.
La Confraria de Sant Magí Martir de
Barcelona va prendre l'acord, l'any 2003,
de celebrar la festa de Sant Magí el diumenge més proper al 19 d'agost. Aquest
any com que s' esqueia en diumenge ho
van poder celebrar el dia del Sant.
El dissabte 8 de setembre vam participar a la la Trabada d' Associacions.
El día 16 de setembre es va celebrar
1' Aplec de Sant Magí, organitzat per
la Confraria de Sant Magí martir de
Barcelona.
Aquest any el fotograf encarregat de
la festa ha estat el Jordi Prat, de Gendre
fotograf.
De filmar en vídeo se n'ha encarregat, malauradament per darrera vegada,
Josep M. Isante, traspassat el 14 d'abril
d'enguany després d'una greu malaltia.
Descasa en pau Josep M .. Ja et trobem a
faltar. (Vegi's l'escrit de la pagina 107).
Ha filmat la festa el Xavier Marrades
El recader Pedrós Vila (TPV), un any
més, ens ha fet gratui:tament el servei de
missatgeria amb els organismes oficials
de Lleida i Barcelona.
A més de les nostres, hem tingut

1

Repartidors de l'aigua. Fotografia Gendre.

participacions pel sorteig de la loteria de
Nadal de les Confraries de Barcelona i
de Tarragona.
S'han demanat ajudes als diferents
organismes oficials que n'han convocat
durant l'any 2007: Diputació de Lleida,
Departament de Benestar i Família, Departament de Cultura.
Finalment, volem agrair la collaboració 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.
En aquest capítol d' agra!ment 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!

...
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Efemerides 2008.

En el que va d' any ens cal lamentar
la defunció de diferents persones relacionades amb Sant Magí: El 17 de gener, als
64 anys, Magdalena Rodríguez Bautista,
ve!na sempre disposada a col·laborar al
límit de les seves possibilitats materials.
El 6 de febrer, als 72 anys, Antonio Falip
Bonjoch, ex-veí i portant, fill d'una de
les cases amb més participació a la Festa.
El 22 de febrer, als 87 anys, Joan Salat
Tarrats, per molts !'alcalde de sempre,
qui pel seu gran comprornís amb la Festa
va ser nomenat "Maginet" l'any 1998. El
24 de mars;, als 87 anys, Josep Benet Moren, pregoner de la Festa de l'any 2003,
segons molts el cerverí més important
del segle XX. El 8 d'abril, als 77 anys,
Ramon M. Goma Pont, ex-regidor, qui
cedí el camió de casa per a fer el trasllat
de 1' actual imatge obra de Joan Robles del
Palau d' Anglesola. El 13 d'abril, als 58
anys, Josep M. Isante Ramírez, ex-veí del

barri ens ha deixat, desinteressadament,
la gravació en pel·lícula i en vídeo de
gairebé tots els moments de la Festa. El
5 de maig, als 73 anys, Trinitat Arbones
Ribes, ex-vei'na del barri. El6 de maig als
57 anys, Rosa Verdes Tosquella, casada
amb l'ex-veí Jordi Farré. Per tot ells el
més sentit condal.
La Paquita Benet Pérez, vídua de
Joan Cinca Miralles, ens ha donat una
campana, !'última adquisició que va fer el
Joan. Durant la missa del vespre del dia 19
d' agostes beneira a la vegada que podrem
admirar-la. El seu destí és ocupar un deis
finestrals, una vegada es reconstrueixi
el campanar d'espadanya que hi havia a
la Capellla. Família Cinca-Benet rebeu
l'agraYment del barri, és un gest que us
honora. Gracies!
Durant el Sopar de Sant Magí podrem
escoltar amb les veus del duo Alborada,
format per Joan Valverde i Alexandre
Robert, la lletra que ha escrit la poetessa
del barrí M. Isabel Valverde, per l'havanera "Asunción", la classica melodía que
acompanya el repartiment de l' Aigua. De
ben segur que tots la cantarero.
El 27 d'abril es va celebrar a l'aplec
de l' ermita de Sant Magí a Guardia la (la
Noguera). Es va presentar i cantar el goig
editat pels Amics deis Goigs de Barcelona
dedicat a aquesta ermita. Amb dibuixos de
l' Alba Vil aró, el text dels goigs de Cervera
adaptats a Guardiola i l'explicació de la
capella que es va publicar al Quaderns
Barri de Sant Magí, Núm. 8. Els 1.000
exemplars han estat impresos en color.
Han quedat molt bé.
El18 de maig varo celebrar el8e. aniversari de la reconstrucció de la Capelleta
del Clot de Sant Magí. (Vegi's l'article de
Josep M. LLaveras a la pagina 137).
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El 12 de juny hem anat al XX Aplec
de les Roses al Santuari de la Brufaganya, festa de trabada anual deis Maginets
tarragonins. Aquest any 1' Arquebisbe de
Tarragona ha bene'it la nova campana que
substitueix la que van robar l'any 2006.
Els Xiquets de Tarragona han all(at un
pilar i fent-lo girar han saludat a tots els
feligresas. L'Orfeó de Santa Coloma de
Queralt ens ha ofert un recital.
El28 de juny s'ha celebrat el2n Aniversari de la reconstrucció de la Capella de
Sant Magí a Sant Coloma de Quera! t.
S' esta restaurant la muralla de la
"costereta", el tram de carrer que va des
del costat de la Capella de Sant Magí
fins a l'Escola de Música i Jutjats. Tot i
que se'ns va dir que seríem informats del
que es pretenia fer, de moment, aquesta
reunió informativa segueix pendent de
convocatoria ... El nyap, ja esta servit!
Vei'ns disgustats i molt enfadats de tal com
ha quedat l' obra. És que hi ha gent que es
deuen creure que estan per sobre del bé i
del mal. Perque es va córrer tant a amagar
uns ossos que possiblement eren d'unes
despulles humanes? Hi havia pressa per
construir aquest simulacre de muralla?
Em sembla que tampoc s'han tingut en
compte als historiadors, pero repeteixo:
el nyap, ja esta servit...
Projectes.
- Reconstrucció del campanar i arranjament de la teulada.
- Edició del nou llibre de fotografia
d'autor.
- Edició d' un CD de la diferent música
que hi ha de Sant Magí.
- Construcció d'uns fogons a la Capelleta del Clot de Sant Magí. Cercar-hi
aigua.
-Etc.

