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ASSOCIACIÓ D’AMICS DE SANT MAGÍ DE LA 
BRUFAGANYA I EL SEU ENTORN (Activitats 2013-2014)

Silvestre Palà

El treball dels voluntaris i la recuperació 
del Santuari

Durant l’últim any les feines més 
importants que s’han fet són acabar 
la neteja i sanejament de la cisterna, 
canalització de l’aigua de la cisterna 
cap als lavabos, instal·lació d’una nova 
escomesa d’electricitat, reforç d’una paret 
perillosa de la part posterior de l’església, 
a més d’altres feines menors com pintura 
de portes, instal·lació d’estanteries, etc.

Aquests treballs es fan des de l’any 
2009 els tercers dissabtes de cada mes i, 
en moments puntuals, altres dissabtes que 
convingui. Aquesta és l’activitat principal 
i la raó de ser de l’associació. Des de la 
fundació s’ha anat treballant per netejar 
de runes la part exterior de l’església i 
per dotar el lloc de les infraestructures 
més bàsiques: lavabos, aigua i electricitat.

L’Aplec de setembre i altres activitats

L’Aplec de setembre, l’altra de les 
activitats principals, es va celebrar com 
cada any el tercer diumenge, que es 
va escaure en el dia 15. En aquest 

aplec també hi participa cada any la 
Il·lustre Confraria de Sant Magí Màrtir de 
Barcelona que fa la tradicional ofrena de 
dues lliures de xocolata. Com és habitual 
hi va haver les acostumades caminades 
que surten de bon matí des de les places 
majors de La Llacuna i de Santa Coloma 
de Queralt. No hi van faltar l’esmorzar 
popular, les sardanes, el Ball Pla al matí 
després d’ofici i a la tarda després de dinar 
i una gran paella d’arròs. L’Ofici amb el 
corresponent cant dels goigs va ser oficiat 
pel Rector de Sant Magí Mn. Francesc 
Gallart i Magarolas.

El dilluns dia 19 d’agost de 2013, 
festivitat de Sant Magí, una representació 
de la nostra entitat va anar al santuari per 
acollir els nombrosos devots que cada 
any assisteixen a la Missa. Van ser moltes 
les persones que hi van acudir des de 
diferents indrets, especialment del Camp 
de Tarragona, de l’Alt Camp, de l’Anoia 
i del Penedès.

L’assemblea de l’associació es va 
celebrar el diumenge dia 17 de novembre 
de 2013, dia en què es va elegir part de la 
junta directiva.
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III Nits musicals a la Brufaganya 2014

Per tercera vegada hem organitzat les 
“Nits Musicals a la Brufaganya”. Com 
en anys anteriors són tres els concerts del 
cicle i sempre es fan un dissabte a la nit 
a dos quarts de deu. Aquest any són els 
dies 14 de juny, 12 de juliol i 2 d’agost.

Des del primer any hem procurat 
que les Nits Musicals fos un cicle de 
música clàssica, amb grups d’una qualitat 
contrastada i amb una varietat d’estils 
atractiva.

Aquest any ha estat la “Coral Infantil 
Amics de la Unió” de Granollers la que va 
inaugurar el cicle el passat 14 de juny amb 
un concert excepcional. La cinquantena 
de noies i nois d’entre 11 i 17 anys que 

formaven el cor van ser capaços de captar 
l’atenció d’un públic atent i expectant 
al màxim per assaborir les excel·lents 
coreografies que anaven desfilant davant 
dels seus ulls, coreografies que, cal dir-
ho, eren diferents per a cada cançó, tot 
acompanyat per unes fantàstiques veus, 
educades com poques, que omplien de 
música tots els racons del santuari de 
Sant Magí. No és estrany que l’octubre de 
l’any passat aquesta coral guanyés un dels 
premis més prestigiosos de tot Europa, el 
Let the People Sing de la Unió Europea 
de Radiodifusió.

El dissabte 12 de juliol serà el Trio 
Pedrell el qui actuarà. Es tracta d’un 
conjunt creat l’any 2012 en memòria del 
músic Felip Pedrell. Els seus integrants 

Jornada de treball voluntari.



131

són Christian Torres (violí), Ferran 
Bardolet (violoncel) i Jordi Humet 
(piano), que s’han format a Barcelona, 
València, Madrid, Berlin i Leipzig i han 
rebut classes de W. F. Schmidt, Luis F. 
Pérez, Ralph Gotoni, C. Martínez Mehner 
i Pierre Réach i orientació artística de 
Jordi Cervelló 

El Trio ha estat guardonat amb primers 
premis en diversos concursos com el 
concurs internacional Paper de Música 
de Capellades i de Música de Cambra de 
Les Corts.

Han tocat a la Kammermusiksaal 
de Leipzig, l’Auditori de Terrassa, i als 
Festivals de Balaguer, del Maresme, de 
l’Ermita de Sta. Cristina, de Torroella de 

Coral Infantil Amics de la Unió de Granollers.

Montgrí, etc... 

Actualment estudien a la Hochschule 
für Musik, Theater und Medien de 
Hannover amb el professor Markus 
Becker. 

Interpretaran obres de Dvorak i 
Schubert.

Tancarà el cicle d’enguany el conegut 
conjunt de jazz Ignasi Terraza Trio 
que presentarà el seu treball “Live at 
The Living Room Bangkok”, el cinquè 
disc que enregistra aquesta formació 
està compost majoritàriament de temes 
originals de Terraza i va ser enregistrat 
en directe a Bangkok. Compta en aquest 
concert amb el bateria Esteve Pi i el 
contrabaixista Horacio Fumero un dels 
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millors baixistes de jazz del moment 
sol·licitats per a acompanyar músics 
internacionals.

Ignasi Terraza és un dels músics 
de Jazz més valorats actualment a 
Espanya, amb un creixent reconeixement 
internacional com el seu recent primer 
premi de “The Great American Jazz 
Piano Competition 2009” de Jacksonville, 
als Estats Units, considerat un dels 
guardons de més gran prestigi en el 
seu gènere. En escena, Ignasi Terraza, 
Horacio Fumero i Esteve Pi connecten 
ràpidament amb el públic, practicant un 

Jazz proper, que parteix de la tradició 
d’aquesta música, omplint-la avui de 
renovada vida.

Nova web de l’associació

S’està acabant d’elaborar la web de 
l’associació que ja es pot consultar a la 
següent adreça d’internet:

www.brufaganya.cat. 
En ella s’hi podrà consultar tota la 

informació de l’entitat: celebracions 
religioses al santuari, dies de treball de 
voluntariat, com fer-se soci, concerts i 
activitats diverses.


