MEMÒRIA DE L’ANY 2014 DE L’ASSOCIACIÓ AMICS DE
SANT MAGÍ
Josep Mas Segura
Associació Amics de Sant Magí
La Festa -PromocióEl cartell.- Un any més ha estat dissenyat per Jordi Sàrries. Com sempre
un cartell ben original. Al ser declarada
Cervera Ciutat Gegantera 2014, el Jordi
ha dibuixat un ruquet gegant de color negre amb morro i panxa de color blanc,
que ens mira tot sorprès de tenir unes
cames tant llargues... Hom també hi veu
un record al tricentenari, per la perpendicular forma de les potes que recorden
les quatre barres de la nostra bandera.
Porta a l’esquena, tal com si fossin els
argadells, el nom de Sant Magí, escrit
amb tinta verda, sobresortint-ne fulles
de boix imitant gotes d’aigua. Amb lletres de color verd s’anunciaven les dates
de la festa: Cervera 15, 18 i 19 d’agost
2014. Al peu i amb tinta negra hi ha els
crèdits dels organismes oficials als que
hem demanat col·laboració per a la festa:
Generalitat de Catalunya (Tricentenari,
Departament de Cultura i Departament
de Medi Ambient i Habitatge), Diputació
de Lleida, Consell Comarcal de la Segarra, Paeria de Cervera, Institut d’Estudis
Ilerdencs, Centre Municipal de Cultura,
Museu Comarcal de Cervera i l’Agència
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de Residus de Catalunya. S’han editat
300 cartells. Un any més, el Jordi, aconsegueix l’objectiu del cartell: identificar
plenament la festa.
El programa d’actes.- S’ha editat en
un díptic el programa de la festa. Aquest
programa de mà l’hem repartit per les
bústies de tot Cervera. N’hem deixat,
també, pels mostradors de les botigues.
El Jordi Sàrries ha adaptat a la mida del
díptic el dibuix del cartell i a la part inferior hi ha posat, amb lletra verda, el títol:
Programa d’actes i activitats. Els crèdits
dels organismes oficials s’incorporen a la
contraportada. Hi hem incorporat el Codi
QR que ens ha facilitat l’Arnau Eroles.
Se n’han editat i repartit 4.000.
Altres activitats promocionals.
- El Centre Excursionista de la Segarra dóna referència de la Marxa a la
Brufaganya, en el seu programa semestral d’activitats.
- S’ha editat el “Quaderns Barri de
Sant Magí Núm. 24”. Consta de 210
pàgines, 16 menys que l’any passat. Tret
de la presentació i de la salutació de la
Paeria, la resta d’articles s’han editat a

dues columnes i sense deixar pàgines en
blanc. Es mantenen els mateixos criteris editorials iniciats l’any 1996: portada
amb la imatge del cartell; separació entre
els articles i els anuncis; un índex d’anunciants i un altre dels articles. Es continua
fent la separació per seccions: editorial i
salutacions (2), de la història (18), de la
gent (6) i de l’associació (3). El format, el
cos dels textos i la presentació del quadern, segueixen les característiques d’un
llibre, amb el títol imprès al llom variant la
tipografia dels altres anys. L’edició l’hem
coordinada amb el Max Turull, comptant
amb la revisió lingüística de Teresa Puig
i d’Anna Mas. El quadern consta de 29
articles, complementats amb 57 fotografies i 21 il·lustracions. Comptar amb 77
anunciants col·laboradors ha fet possible
l’edició dels 1.300 exemplars.

Per poder recollir el boix i l’espígol,
com els altres anys, hem demanat permís al Departament de Medi Ambient i
Habitatge, a l’Ajuntament de Pontils, a
l’Ajuntament de Bellprat i al propietari
de la finca.

- Un any més, Joan Puig ens ha actualitzat la pàgina de Sant Magí a Internet:
http://santmagi.ecervera.cat/

El record és una samarreta de cotó de
color blanc, amb la serigrafia d’una sola
tinta, de color verd de la imatge del cartell. Se n’han fet 324 unitats de diferents
talles.

- Ha sortit notícia de la Festa als diaris: Segre, La Mañana, La Veu de la Segarra i Segarra Actualitat.
Dia 15. “Arriba a Sant Magí com puguis”
XXIII Marxa a la Brufaganya.
Per organitzar-la, hem comptat, com
els altres anys, amb la col·laboració del
Centre Excursionista de la Segarra, de la
Penya Ciclista, del Grup de ciclistes tot
terreny BTT, del Grup Fondistes Cervera
i el grup de voluntaris que preparen l’esmorzar.
Hem informat al Cos de Mossos d’Esquadra de l’activitat i del trajecte que seguim.
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El dia 9 d’agost el vam anar a marcar amb el Francesc Seroles i el Mingo
Benet, qui també hi va portar el cotxe. La
inscripció era a 8 € i es cobrava un suplement de 2 € a qui volia tornar en autocar.
El tiquet, amb les bases de participació i
numerat, donava dret a esmorzar, a la samarreta de record i a participar al sorteig
dels 95 regals cedits pels comerços de
Cervera i exposats a l’aparador de la Pastisseria Agustí. Queda reflectida aquesta
col·laboració a les pàgines d’anunciants
col·laboradors del Quadern.

Per acompanyar els caminants des
de Cervera hem comptat amb el suport
del Parc de Bombers, amb l’aportació de
personal, Antonio Comella Hernández i
Albert Pujol Pellissa i d’un vehicle tot
terreny.
Com els altres anys, també hem
comptat amb el Miquel Codina, amb el
seu furgó, acompanyat aquest any del
Ramon Rauret. El guia ha estat Xavier
Juan.
S’organitza com els altres anys: el
Miquel Codina s’avança i senyalitza
amb lots d’intermitència els punts dubtosos. El vehicle del Parc de Bombers

Dades de participació:
Modalitat

2014

Caminant des de Cervera
63
Caminant des de Santa Coloma 28
Corrent
4
Bicicleta de carretera
24
Bicicleta de muntanya
54
Quads
A cavall
Gent del barri / varis
66
Total d’inscripcions
239

2013		+/- 		Horari sortida

Lloc

60		+ 3		2/4 d’1 de la nit
36		- 8		5 del matí
14		- 10		7 del matí
14		+ 10		7 del matí
89		- 35		7 del matí
2		 - 2		7 del matí
101		- 35		7 del matí
316
- 77

Pl. Sant Magí
Pl. Portalet
Pl. Sant Magí
Pl. Sant Magí
Pl. Sant Magí
Pl. Sant Magí

els va recollint per a tornar-los a donar
al Miquel a cada punt d’agrupament, i
així poder senyalitzar un nou tram fins al
següent punt d’agrupament.
A les 6 del matí, davant la Capella
de Sant Magí de Santa Coloma, l’Associació d’Amics de la Capelleta, ens
esperaven amb la taula parada: coques,
galetes, xocolata, llet, cafè... Tot un de-

Pl. Sant Magí

tall d’agermanament i col·laboració de la
gent vinculada a l’entorn del sant de la
Brufaganya. En aquest punt s’afegeixen
a la caminada, els participants que han
fet el trajecte des de Cervera amb autocar.
Seguim el camí que fa uns anys han
recuperat els amics de Santa Coloma i
que ens estalvia un parell de quilòmetres

Esmorzar a la Capella de Sant Magí de Santa Coloma. Fotografia de Sílvia Benet.
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Caminants. Fotografia de Sílvia Benet.

de carretera. Per fer el tram del camí que
encara cal fer per carretera, repartim les
tires fluorescents per tal que els caminants se les enganxin a la roba. Com els
altres anys, seguim les instruccions dels
bombers: fan col·locar un vehicle al davant i un altre al darrera dels caminants,
amb les llums d’intermitència enceses,
això fa circular amb més prudència el
trànsit que hi pot haver.
Per donar suport als ciclistes de
carretera hem comptat amb el vehicle
amb remolc de la pròpia Penya Ciclista
conduït per l’Antoni Vendrell.
El camí que segueixen els biciclistes
de muntanya el va anar a marcar amb
moto Josep Castellà Vila. L’equip de
suport ha comptat amb el furgó de Josep
Castellà, conduït per Josep M. Eroles i
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acompanyat per Josep M. Puig. Jaume
Carcasona ha donat suport als que han
fet el camí corrent. Duen menjar, aigua,
una farmaciola, facilitada per Creu Roja
la Segarra i eines especifiques per a bicicleta.
Com els altres anys, als dos autocars
de Cots Alsina, hi portem tot el necessari per a l’esmorzar. El pa acabat de fer
pel forn de la Baguette, fuets, formatge,
tomàquets i els estoigs de pernil, ja tallat, que un any més hem trobat pagats!
Moltíssimes gràcies!
Preparar l’esmorzar és un treball en
equip. Es fa servir de taula la base de les
arcades de la Capella de les Fonts. Els
entrepans bàsicament són de pernil, tot i
que també se’n fa algun de formatge, de
fuet, o de xocolata per als més menuts.

Font de la Brufaganya. Fotografia de Sílvia Benet.

A quarts de nou del matí, amb la reconfortant visió de veure els dos autocars
encarats per la tornada, arriben els participants. Fa estona que tenen l’esmorzar
a punt i diferents begudes al furgó de
Carbòniques Prat.
Després d’esmorzar se sortegen els
95 obsequis cedits pels comerciants de
Cervera, entre els 239 participants inscrits. Com els altres anys, tenim en una
bossa els resguards de les butlletes d’inscripció i això permet cantar el número i
el nom dels afortunats.
Tot seguit surten els autocars de tornada cap a Cervera.
Les bicicletes les ha recollit el remolc
de la Penya Ciclista, el furgó de les begudes, els autocars i el furgó de Transports Pedrós Vila.
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El camió per portar els feixos de
boix, les garrafes d’aigua, les bicicletes,
etc., ha estat un any més el de Transports
Pedrós Vila.
Pocs ens hem quedat per anar a les
12 a la missa al Santuari, oficiada per
Mn. Francesc Gallart, qui comprèn que
es quedi poca gent a la missa després de
la gran activitat que hi ha hagut. Ens recorda que d’abril a desembre, cada tercer
diumenge de mes hi celebra missa. Ens
explica les feines que s’han anat fent durant l’any (cada tercer dissabte de mes),
pel grup de voluntaris convocats per
l’Associació Amics de Sant Magí de la
Brufaganya i el seu entorn.
Com cada any, cal agrair la solidaritat, la col·laboració i la bona predisposició de tothom.

Convent de Sant Domènec. Esmorzem
tots plegats a casa del Mingo.
Els animals els hem tornar a llogar
al Pau Vaqués de Cal So de Pavia. Fa
uns anys que un dels seus contactes de
les Preses (Girona), ens facilita una molt
bona corrua de ruquets acostumats a les
festes de carrer, van molt bé.
Per segon any, guardem i guarnim els
animals al magatzem de casa meva cal
Tribo, al carrer sant Magí, va perfecte.
Entre el magatzem de casa del Mingo,
que és just davant del meu i la plaça de
cal Racó tenim espai suficient i avinent.

Magí Torres i Josep M. Mora. Foto de Sílvia Benet.

Dia 18 -Vigília-

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

A les set del matí, posem la vela a la
placeta. 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

Posant els serrells de paper. Fotografia de Sílvia Benet.
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El futur de la Festa. Fotografia de Sílvia Benet.

Al migdia hem anat al campanar per
fer el Toc de Festa.
Entrada de l’Aigua
A les 6 de la tarda hem començat a
guarnir les cavalleries que un any més
mereixen el qualificatiu de dòcils i manejables.
A les 8 del vespre, s’inicia l’Entrada de l’Aigua amb el tradicional recorregut de la Placeta de l’Estació a la de
Sant Magí i, un any més, amb repartiment d’Aigua. Encapçala la comitiva,
l’escenificació del Sant a càrrec de Jordi
Casado Samitier. L’acompanyen les pubilles de l’any 2013, Mariona Dalmases
Solé i Jessica Valverde Acebes. Darrera seu un grup de nens i nenes amb el
vestit català de gala. A continuació, els
Regidors del Consistori Municipal, amb
els membres de la Junta de l’Associació,
Magí Torres i Francesc Seroles. L’acompanyament musical ha anat a càrrec
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del “Grup de vent del Conservatori de
Música de Cervera”. I aquest any acompanyats pels Gegants de Cervera, recuperant la seva participació que trobem
documentada al segle XIX.
Els components del Grup de vent,
eren: Ariadna Armengol Ninot, Marc
Blàzquez Martínez, Pol Bonet Arbat,
Miquel Camps Farré, Pau Carbonell
Font, Judit Cases Espuga, Jaume Caus
Regí, Bernat Clota Vilaró, Jan Clota
Vilaró, Anaïs Coma Coll, Miriam Cortada Moguer, Natalia Cucurull Vilardosa, Joan Dalmases Solé, Júlia Delgado
Serra, Eloy Fos Galera, David Gallego
Camps, Meritxell García Bòria, Blanca
Garrós Asistizàbal, Núria Garrós Aristizàbal, Arnau López Cuñé, Max Puig
Tolosa, Abril Oriola Roca, Laia Oriola
Roca, Marc Pallès Balcells, Sergi Perella Ortiz, Elena Planes Jové, Júlia Prats
Arfelis, Marc Puigpinós Roig, Júlia
Reixachs Clarisó, Cristina Rius Manau,

Portants. Fotografia de Sebastià Caus.

Amadeu Segura Torres, Cèlia Segura
Torres, Núria Serés Delgado, Ariadna
Torné Serra, Marc Torres Alcaide, Berta
Torruella Flotats, Clàudia Castro, Jordi
Franquesa, Albert Puiggrós, Òscar Balcells Fusté, Adrià Caelles Prat, Clàudia
Castro Martínez, Dipti Gimeno Anguera,
Cristina Graells Creus, Arnau Juanco
Lorenz, Teresa Riba Cos, Sebastià Sellart Solsona i Joan Tamarit Martínez.
Dirigits per Xesco Grau.
La comitiva de Portants l’encapçala Xavier Martí Pifarré, actual Portant
número u, el segueixen, Fabià Pont Pedrós, Ramon Torres Font, Salvador Torres Font, Marta Aldomà Boquet, Albert
Cisterò Boldú, Lluís Simón Benet, Bernat Simón Benet, Domènec Benet Roig,
Antonio Cisteró Jaume, Jaume Farré
Valés, Miquel Codina Padullés menant
el carret. Tots els Portants vestien camisa blanca i pantalons negres. Entremig
del boix hi hem posat les flors de paper
que va fer la Nati Gutiérrez, recuperant
així les càrregues enflocades. Al carret
hi duem quatre càntirs grans. El Pau i jo,
un a cada costat, vetllàvem que les rodes
no fessin mal a ningú. Un any més els
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Portants han estat obsequiats per part de
l‘Associació amb: una mida del Sant per
posar al bridó, una botella del cava amb
etiqueta de la Festa, una capsa de galetes
i un número pel sorteig d’un pernil. A la
llista hi cal afegir el tiquet per l’esmorzar
de la Brufaganya i un altre pel sopar de

Pubilles 2013. Fotografia de Sebastià Caus.

Sopar de Sant Magí. Fotografia de Victòria Fusté.

Sant Magí a la plaça Major.
Un any més es confirma que l’Entrada de l’Aigua és el moment més esperat de la Festa! Que per molt anys ho
sapiguem mantenir!
Sopar de Sant Magí
A les 10 de la nit se celebrà el clàssic
sopar de Sant Magí a la plaça 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 Victòria Fusté i el Ramon Rauret
un any més han estat els encarregats de
la venda anticipada dels tiquets numerats a les taquilles del Gran Teatre de la
Passió els dies 16 i 17. Vam abaixar el
preu del tiquet a 12 €. Vam encomanar i
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servir 290 sopars. Continua disminuït el
nombre de participants dels 440 de l’any
2009 hem passat als 363 l’any passat i
290 enguany, de seguir així cal considerar-ne la continuïtat o modificar-ne el
plantejament.
Aquest any les taules tampoc estaven
numerades i es va mantenir la distribució
lineal, perpendiculars a la Paeria.
Les 290 capses amb el sopar preparat
per Pastisseria Sangrà, estan a punt sota
els porxos de cal Condomines. Es distribueixen amb la mateixa celeritat dels
altres anys. Cada capsa conté: una amanida, una llesca de pa, una tomata per sucar el pa, una safata d’embotits variats,
un tros de truita de patates i per postres
pastís. A la capsa també hi ha els coberts
de plàstic, un vas gran i un tovalló. A les

taules s’han repartit prèviament ampolles de vi i d’aigua. Al tenir la concessió
del bar de la Plaça la veïna del barri M.
Mar Martínez, vam creure oportú que els
cafès els servís ella.
El cava també estava etiquetat amb la
imatge del cartell. Aquest any les neveres
que ens va deixar Carbonell Vins i Licors
i Carbòniques Prat, les tornem a tenir als
baixos de cal Martí.
El Xavier Juan un any més s’ha encarregat de donar la benvinguda a la
Festa i ho fa, després d’agrair el Toc de
Campanes, amb el següent text:
Bona nit a tothom,
Durant els actes de la festa destacar
l’exposició del “Centenari del naixement
de Simó Giribet” a l’església de Sant
Joan, i a l’Auditori l’exposició “El món
agrari a les terres de parla catalana”,
exposició que no estava previst muntarla aquí, sinó que havia d’estar també a
l’església de Sant Joan, però degut a les
seves dimensions, vam haver de buscar
un lloc adient, juntament amb la Paeria.
Per cert, que és una exposició molt interessant ja que ens porta a les arrels de la
festa de Sant Magí, recordant les eines i
les tasques de la pagesia que utilitzaven
els antics pagesos i veïns del barri.
Crec que cada any ho comento, però
penso que és molt d’agrair la feina que
fan les persones de l’associació de Sant
Magí de Santa Coloma en portar-nos
coca i cafè a les 6 del matí.
També per acabar, agrair a la Paeria la seva col·laboració amb la festa i
a totes les entitats i persones que d’una
manera o altra i col·laboren.
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Jordi Casado. Fotografia de Victòria Fusté.

Com cada any recordar-vos que tenim els contenidors per tal de fer el reciclatge, en no haver-hi caixa ens pot
facilitar la tasca ja que serà més fàcil la
separació.
Dir-vos que hi ha cava de Sant Magí
per poder celebrar la festa amb l’etiqueta del cartell d’aquest any.
El Xavier dóna pas al pregoner:
Amb motiu de la designació de Cervera com a ciutat Gegantera del 2014 i
tenint en compte que els Gegants havien
participat a la Festa molts anys durant el
segle XIX, vam pensar proposar al Grup
de Geganters de fer el pregó de la Festa.
Els Geganters planten els Gegants
Guillem i Almodis davant l’escenari, i

des de dins la Paeria el Joan Piqué i la
Laura Sala van llegint el pregó com si qui
ens parlés fossin els propis Gegants. La
parella de Gegants acaben ballant el ball
que al seu dia el hi va composar Ramon
Riu: Almodis... ballem? Ha estat genial.1
Seguidament el Xavier Juan ens explica que el “Maginet” d’enguany és un
veí del barri. Paleta d’ofici, actualment
jubilat. Sempre disposat a ajudar per la
Festa. El perfecte director per a la col·locació de la vela, lligant les cordes amb la
mestria dels paletes. Acompanyant-nos
sempre a fer boix i a buscar l’Aigua. En
l’època que de cotxes n’hi havien pocs
al barri, sempre vam tenir disponible
el seu Seat 1500. Al magatzem de casa
seva s’hi guarden els feixos de boix, les
garrafes d’aigua, s’hi guarneixen els argadells, etc. En fi un bon exemple de veí!
Com que no va venir al sopar, vam encarregar-li al Magí Torres que l’hi portes
personalment a casa seva. Aquest record
de reconeixement, és un pirogravat sobre
fusta de la imatge de Sant Magí, obra de
l’artista cerverí Xavier Badia.
Seguidament es demana la presència del Sr. Josep Raich a l’escenari per
tal d’anunciar el nom de les Pubilles. Es
recorda una vegada més que antigament
rebien el títol de “Reines de la Festa”.
Resulten nomenades, en representació
local Carla Serra Plassa i Anna Casals
Forcat, en representació dels cerverins
no residents.
Les bandes, brodades per la Sra. Trini Tolosa Comas les hi han posat les Pu-

1

Podeu llegir el pregó a la pàgina 108.
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Almodis… ballem? Fotografia de Victòria Fusté.

billes de l’any passat la Mariona Dalmases Solé i la Jessica Valverde Acebes. Els
rams de flors de Floristeria Noemí els hi
han donat el Sr. Ramon Royes Guàrdia,
Paer en Cap i el Sr. Antoni Oriol Canamasas, Regidor de l’Àrea d’Interior. Han
estat obsequiades amb els regals següents
de: Joieria-rellotgeria Gisel, Sastreria
Miret, Martí -Sabates, Bosses i Complements-, Sebastià Caus, Centre Òptic
Riera, Essència (Laia Arbós), Loteries
Ca l’Honorat, Associació Amics de Sant
Magí, i Pastisseria Sangrà, Les pubilles
de l’any anterior, han estat obsequiades
amb un ram de flors i una capsa de bombons.		
Els tiquets del sopar van numerats i
això ens facilita el sorteig dels dos regals de Seyart. El números premiats són
el 043 i el 079. El primer el té Antònia

Vilarnau de Barcelona, però amb molta
vinculació amb Cervera, li correspon un
bloc de metacrilat amb la imatge d’un ciclista. L’altre el té Mercè Abad, també de
Barcelona, que passa les vacances a Sant
Antolí. Li correspon un penjoll.
El pernil que es sorteja entre els Portants correspon al número 7 i el té Ramon
Torres Font. En entregar-lo, li vaig fer la
broma: a veure si el tastem! I ell ràpid
respon: doneu dia i hora i l’encetarem!
I així per primera vegada ens vam trobar
els Portants compartint taula i sopar al
magatzem del Mingo! Com que el sopar
es va convocar quan ja havíem enterrat
el Fabià, dubtàvem de fer-lo! Però, precisament per honorar-lo el vam fer. No hi
va faltar el seu record, feia poc més d’un
mes que al mateix lloc ens acompanyava
a l’esmorzar que fem després de col·lo-

car la vela...
Un dels motius de la convocatòria
d’aquest Sopar de Sant Magí és la recuperació del Ball de la Coca, que antigament es feia en aquesta plaça Major a primera hora de la tarda del dia 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 cançó 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.
Aquest any, per tal d’alleugerir la
trobada només se’n subhastarà una. El
Jaume Carcasona n’és l’adjudicatari per
un import de 50 €. Demana un vals i que
balli tothom.

Sopar de portants. Fotografia de Sílvia Benet.
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El Xavier, en acomiadar-se, ens
desitja que tinguem una molt bona diada
de Sant Magí! Dóna pas al duo “Versió
Original”, per cloure la festa amb un
animat ball.
Com sempre, tot recollit, taules i cadires plegades i les escombraries als contenidors de reciclatge. Mentre desparem,
portem 200 cadires cap a la Capella per
tal de tenir-les per les misses del dia 19
Dia 19 -Sant MagíEl dia comença a quarts de 6 del matí,
anant al forn a buscar les coques i preparant, tot seguit, la Capella i la Placeta per
a la concorreguda Missa de les 7.
Després de la Missa, esmorzar
de coca amb xocolata i barreja per a
tothom que en vulgui, recordo un any
més, que abans aquest esmorzar, estava
reservat només als Portants. Se serveix,
com sempre, a l’entrada de cal Vives, a
mitja costa del carrer Buidasacs.
A 2/4 de 9 s’ha començat el Repar-

timent de l’Aigua. La Sílvia i el Xavier
organitzen els repartidors que acompanyen la comitiva amb el mateix ordre
de l’Entrada de l’Aigua, però sense les
autoritats. La música a càrrec de la banda Musical Alegria. A l’escrit de record
al Fabià s’explica la seva l’especial participació.
El Mingo Benet i el Xavier Lleonart,
segueixen la comitiva amb el cotxe ple
de garrafes d’aigua, per tal d’abastar els
repartidors.
La imatge dels cerverins amb un vas
a la mà i a peu de porta es repeteix en
tots els indrets de Cervera. És molt gratificant veure com l’estimació per la festa
de Sant Magí es transmet amb il·lusió de
pares a fills.
Un any més, tota la família de Carles
Sala ens tenia preparada una taula amb
galetes “Maginet” i moscatell, davant de
casa seva, al carrer Pou Nou.
Del repartiment de l’aigua al barri
dels Ametllers se n’ha tornat a cuidar la
Inés Carbonell. Moltíssimes gràcies!!!

Pubilles 2014. Fotografia de Victòria Fusté.
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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 del Repartiment, que ha acabat a quarts de dues a
la placeta de Sant Magí.
Una dotació de la Policia Municipal
ens ha acompanyat durant tot el recorregut. Un equip de neteja de la Paeria, s’ha
encarregar de deixar-ho tot net.
Un any més l’Agrupament Escolta i
Guia Coll de les Savines, és qui s’ha encarregat dels cóssos.
A les 8 del vespre s’ha celebrat la
segona concorreguda Missa, aquesta
cantada, concelebrada per cinc capellans
i presidida per Mn. Miquel Venque, vicari de Cervera, qui també ha pronunciat
l’homilia.2 En acabar la missa, un any
més, la Coral les Savines han cantat els

2

Podeu llegir l’homilia a la pàgina 144.

goigs i després un breu concert.
Finalment, a les 11 de la nit a la
placeta, s’ha celebrat el ball de fi de festa
amenitzat pel duo Versió Original.
Exposicions.El divendres dia 15 d’agost a l’església de Sant Joan es va presentar: El
Quaderns barri de sant Magí, Núm. 24.
L’exposició, preparada conjuntament
amb la Secció de Cultura Popular del
Centre Municipal de Cultura, Centenari del compositor Simó Giribet i Puig.

Galetes. Fotografia de Sílvia Benet.
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Presentació del Quadern. Fotografia de Sílvia Benet.

També es va presentar l’edició d’un nou
díptic de Goigs de Sant Magí, a la primera pàgina els que podríem anomenar
“clàssics” de Cervera, almenys els més
reeditats, al dors un breu retall d’història
i la transcripció de la música popular del
goig a càrrec de Rosa Puig i Ortiz. A la
segona pàgina s’ha editat un nou goig
escrit pel Dr. Josep M. Llobet i Portella,
a l’última pàgina, l’escrit del mateix Dr.
Llobet La devoció dels cerverins a Sant
Magí. L’edició de 500 exemplars s’ha fet
a la Impremta Minerva de Cervera. El
Max Turull, va presentar el Quadern i jo
la nova edicció dels goigs i l’exposició.
Seguidament ens vam desplaçar a
l’Auditori per inaugurar l’exposició El
món agrari a les terres de parla catalana. Vaig fer una breu explicació de com
havia pogut arribar aquí a Cervera aquesta exposició itinerant, feia dos anys que
des del CMC ho intentàvem, però per
l’agost estava ocupada. Aquest any ha
estat possible disfrutar-la i encara més
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si qui la presenta és el propi autor, Josep
M. Santesmases.Va cloure l’acte un breu
concert de la Coral les Savines.
Tot i que al programa de mà estava
anunciada la xerrada pel dissabte dia 23
d’agost a 2/4 de 8 del vespre, es va fer
a la mateixa hora del divendres dia 22.
Aquesta xerrada l’organitza “la cafeteria El campanar”. Aquesta vegada es va
fer a la Capella de Sant Cristòfol, amb el
títol de Sant Cristòfol i Sant Magí es fan
companyia.3
Defuncions.Durant l’any 2014 ens han deixat
tot un seguit de persones vinculades al
barri. Siguin aquestes línies per expressar
el nostre condol per a tots els difunts vinculats d’alguna manera amb Sant Magí,
reconeixent i agraint la dedicació per

3

Podeu llegir l’article de Carme Bonet a la pàgina 136.

Exposició a l’Auditori. Fotografia de Sílvia Benet.

la Festa, pel Barri i per Sant Magí. El
Quadern és obert a tothom per publicar
un escrit en record a familiars i amics
relacionats amb la Festa de Sant Magí.
Nits musicals.Al Santuari de la Brufaganya es van
celebrar les III Nits Musical a la Brufaganya. El 14 de juny hi va actuar el Cor
Infantil Amics de la Unió (Granollers),
dirigit per Josep Vila i Jover. El 12 de
juliol hi va actuar el Trio Pedrell, format
per: Christian Torres, violí; Ferran Bardolet, violoncel i Jordi Humet, piano.
El 2 d’agost hi va actuar Ignasi Terraza
Trio, format per: Ignasi Terraza, piano;
Horacio Fumero, contrabaix i Esteve Pi,
bateria.
Varis.Manuel Gutiérrez, “el Serafín”, el
fuster de sant Magí, aquest any 2014
s’ha agafat un any sabàtic i no ha prepa166

rat res pel sant Magí de Cervera... Però
no ha parat de fer coses per al Santuari:
un altar, arreglar portes i finestres, un
artesanat pel cambril, etc. Actualment
ja torna a pensar i treballar per les dos
capelles...
Se segueix amb la restauració del retaule de fusta pel cambril, encara queda
una de les columnes...
Hem participat a la Fira de Sant
Isidre. Hem col·laborat a la Gimcana
d’en Galderic. Amb l’Associació Seny
Major, amb els diferents seguicis de festa (Corpus, Festa Major i Festa Major
Petita).
El diumenge dia 25 de maig de 2014,
es va celebrar el 14è. Aniversari de la
reconstrucció de la Capelleta del Clot
de Sant Magí. Es va presentar el goig
del Sr. Llobet dedicat a la Capelleta. La
Nati Gutiérrez va dissenyar el cartell bas-

14è Aniversari de la reconstrucció de la Capelleta. Fotografia de Victòria Fusté.

ant-se en el format del goig de la Capella:
Orla, imatge central amb una fotografia
de la Capelleta, florons laterals. A sota,
la descripció de les activitats (caminada,
esmorzar, presentació dels Goigs4 i tirada
de bitlles) i al peu, els logos de les entitats col·laboradores: Paeria de Cervera,
de la Parròquia de Cervera, del Centre
Excursionista de la Segarra, dels Grups
de Bitlles i dels Veïns de la contrada. Un
any més, en obrir el paquet de la llonganissa de la Xarcuteria Vilà, hi trobem
el detall d’un paquet complementari. El
premi de la tirada de bitlles era un pernil, i l’han disputat els següents equips:
Barri del Ametllers, C.B. Malgrat, Los
del Huerto, C.B. Mas Duran, C.B. Tordera, i C.B. Vergós. El guanyador va ser
l’equip del Barri del Ametllers. Entre tots

4

Podeu lleguir l’article de Nora Vela a la pàgina 82.
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els inscrits vam sortejar un pernil i en va
resultar guanyadora, amb el número 82,
Mònica Closa. El manteniment d’aquest
espai l’ha fet la Fundació Xavier Paules
per encàrrec de la Paeria. Vam registrar
96 inscripcions.
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 dels tres que entren al sorteig:
un rentavaixelles, un Televisor de 40”
i un frigorífic. El número premiat és el
que coincideix amb les tres últimes xifres del sorteig de l’ONCE del dia 20
d’agost. Els obsequis són de Ferreteria
Graells Bergadà i amb el seu patrocini
hem venut els números a 2 € de donatiu
per butlleta. El número premiat ha estat
el 521, venut per Sílvia Benet Roig, i
l’afortunada guanyadora ha estat Isabel

Entrega de la Toia a Isabel Miret. Foto de Victòria Fusté.

Catifes de Corpus. Fotografia de Victòria Fusté.

Miret Elias. Ha escollit el rentavaixelles.
Enhorabona!

part del grup de voluntaris per ajudar
als Geganters a la celebració de Cervera
Ciutat Gegantera de Catalunya 2014.

A la Cova, el Magí Torres ha mantingut en funcionament els mateixos mecanismes que permeten a una imatge de
Sant Magí donar tres cops amb el gaiato
i que s’activi un raig d’aigua a cada cop.
Sempre hi ha gent expectant!
La Nati Gutiérrez ha fet uns imants
amb taps de suro guarnits d’espígol i uns
altres amb la palma i el gaiato, que hem
venut a la botiga del barri.
El diumenge 27 d’abril es va celebrar la festa a l’ermita de Sant Magí a
Guardiola (la Noguera). En acabar la
missa hi ha coca amb xocolata i beguda
per a tothom mentre es venen les tires pel
sorteig de diferents toies. Com els altres
anys l’entorn està molt cuidat. Enhorabona veïns!
Els dies 6,7 i 8 de juny, vam formar
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El 8 de juny, es va celebrar el 26è
Aplec de les Roses al Santuari de la
Brufaganya. L’organitzen els Maginets
tarragonins.
El 20 de juny, al Paranimf de la Universitat, hem participat en els actes de
celebració del Centenari de Simó Giribet.5
El diumenge 22 de juny vam participar en la confecció de les catifes per la
festivitat del Corpus Christi. Hem fet una
catifa amb la imatge del cartell.
El dissabte 28 de juny es va celebrar

Centenari de Simó Giribet i Puig, Quaderns Barri
de Sant Magí / 24 (Pàg. 125-128).

5

Celebració del Centenari de Simó Giribet. Fotografia de Victòria Fusté.

el 8è. Aplec de la Capelleta de Sant Magí
a Santa Coloma de Queralt.
Des de l’any 2003, any en què la
Confraria de Sant Magí Màrtir de Barcelona en va prendre l’acord, se celebra
la festa de Sant Magí el diumenge més
proper al 19 d’agost. Aquest any ho van
celebrar el dia 24 amb una missa a les 11
del matí a la Basílica de Santa Maria del
Mar de Barcelona.
A Guissona han celebrat la festa el
divendres dia 22.
El dia 21, tercer diumenge de setembre, es va celebrar l’Aplec de Sant
Magí, organitzat per la Confraria de
Sant Magí màrtir de Barcelona i per
l’Associació Amics de Sant Magí de la
Brufaganya i el seu entorn. Al sortir de
missa hi va haver una ballada de sardanes: També es va ballar el recuperat
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Ball pla de Sant Magí. L’Associació va
organitzar un dinar popular al voltant
de la Capella de les Fonts: consistia en
una amanida i un bon plat de paella.
La Teresa Pont i el Domènec Benet
han estat els Macers que han representat
a l’Associació al seguici d’anada a Ofici
durant la Festa Major de setembre.
Aquest any el fotògraf encarregat
de la festa ha estat Sebastià Caus. Amb
el títol Gent i Aigua, el Sebastià ha fet
una exposició d’una sèrie d’estudiades i
elaborades fotografies en blanc i negre,
a la Capella de la Mare de Déu de l’Incendi, durant els dies 18, 19, 20, 21, 27
i 28 de setembre. El dia de la inauguració, La M. Isabel Valverde va llegir algun
dels seus poemes dedicats a Sant Magí.
També ha fet unes carpetes amb aquestes
imatges acompanyades de retalls de

Macers. Fotografia de Sílvia Benet.

poesia de diferents autors cerverins.6
Hem tingut a la venda els vídeos filmats per Jordi Badia.
Transports Pedrós Vila (TPV), un any
més, ens ha fet gratuïtament el servei de
missatgeria amb els organismes oficials
de Lleida i Barcelona.
Hem fet 1500 participacions pel
sorteig de la loteria de Nadal del número 99255, aquest any tampoc hem tingut
sort!
S’han demanat ajudes als diferents
organismes oficials que n’han convocat
durant l’any 2013: Institut d’Estudis Ilerdencs, Departament de Cultura, Depar-

6

tament de Benestar i Família, Paeria de
Cervera.
Finalment, volem agrair la col·laboració de tot l’Ajuntament, tant del Consistori com del personal administratiu,
policial i de serveis. Com cada any ens
han ajudat en tot el que està al seu abast.
En aquest capítol d’agraïment sempre hi ha el neguit d’oblidar-se d’algú. Si
és el cas, no és pas amb intenció, per això
volem que consti el reconeixement agraït
per a tothom que té el sentiment per a la
Festa! Moltes gràcies!
Efemèrides 2015
La Nati Gutiérrez i la Victòria Fusté
han estat els Macers que han representat
a l’Associació al seguici d’anada a Completes per la Festa Major de febrer.

Podeu llegir l’article de la pàgina 138.
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IV Nits Musicals a la Brufaganya
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Exposició de Sebastià Caus. Fotografia de Victòria Fusté.

El 7 de juny hem participat en la confecció de les catifes per la festivitat del
Corpus Christi. Hem fet una catifa amb
la imatge del cartell.
IV Nits Musicals a la Brufaganya.
Per aquest any s’han programats
aquest concerts:
20 de juny, Cor de Cambra Femení
Scherezo, dirigit per Sílvia Gil-Pèrez,
amb Tastets musicals.
11 de juliol, Kalina Macuta, violí i
Daniel Blanch, piano. Elogi a la dansa.
8 d’agost, Terrassa 48. Orquestra de
Cambra. Jordi Figaró, tenora. Quim Termens, director. De la tenora a Viena. Cal
destacar d’aquest concert l’estrena de la
rapsòdia de Marcel Casellas Sant Magí
de Brufaganya, dedicada especialment al
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santuari.
Per adquirir les entrades es pot fer
des de l’adreça de correu electrònic:
amicssantmagi@tinet.cat o per la pàgina
d’internet www.brufaganya.cat.
El diumenge dia 26 d’abril es va
celebrar a l’aplec de l’ermita de Sant
Magí a Guardiola (la Noguera).
Per la fira de Sant Isidre, aquest any
solament hem col·laborat a la Gimcana
d’en Galderic.
El diumenge dia 24 de maig hem
celebrat el 15è. Aniversari de la reconstrucció de la Capelleta del Clot de Sant
Magí, amb la tradicional caminada i tirada de bitlles
El 13 de juny al Teatre Casal de Cervera, es va presentar el CD de l’Orques-

Repartidors de l’any 2014. Fotografia de Sílvia Benet.

tra Andrevi, tot de música catalana i amb
obres de Simó Giribet de la Festa de Sant
Magí: El Repartiment de l’Aigua i la Sardana.
El diumenge dia 14 de juny s’ha celebrat el XXVII Aplec de les Roses al Santuari de la Brufaganya.
El dissabte dia 27 de juny, s’ha celebrat el 9è Aplec de la Capelleta de Sant
Magí de Santa Coloma de Queralt amb
una missa acompanyada per El Quartet
en Clau de Cor, un berenar per a tothom
i l’actuació del Grup d’havaneres Peix
Fregit. Hem pogut constatar un any més
el bon manteniment de l’espai per part de
l’Associació Amics de la Capelleta.
El diumenge

dia 20 de setembre,
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l’Aplec de la Brufaganya, organitzat per
la Confraria de Sant Magí màrtir de Barcelona i per l’Associació Amics de Sant
Magí de la Brufaganya i el seu entorn.
Projectes... els de sempre:
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.
Cercar aigua a la Capelleta del Clot
de Sant Magí.
Fer una indexació dels articles publicats en aquests 25 Quaderns.
Etc…

Capella de Sant Magí. Fotografia de Victòria Fusté.
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