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MEMORIA DE L•ASSOCIACIÓ AMICS 
DE SANT MAGÍ 1994 

Les activitats dutes a terme per I'Associació durant l'any 1994 són les 
següents: 

Camí de la Brufaganya. 
Junt amb el Centre Excursionista la Segarra i amb la col.laboració del 

pare de Bombers, hem seguit buscant un camí que anés de Santa Coloma a 
Sant Magf, pero, tots els que hem seguit o fan marrada o acaben en algun tras. 
Malgrat tot, l'hivern vinent ho tornarem a provar. 

El camí esta marcat fins a Santa Coloma amb la senyalització groga i 
blanca que correspon a un sender de petit recorregut i indicadors de direcció a 
les cru'illes més importants. També esta teta la catalogació i mesurament d'aquest 
travat, on hi han intervingut els objectors que fan el servei militar substitutori al 
Centre Excursionista: Pere Raich i Sergi Cruz, sota la direcció de Miquel Puig 
i de Xema Costa. 

Exposició "L'EVOLUCIÓ DELS COSTUMS". 
A proposta de les professores de l'lnstitut de Batxillerat "A. Torroja." de 

Cervera, Mª Teresa Salat i Blanca Cuñé, hem participat en l'exposició 
L'EVOLUCIÓ DELS COSTUMS, que ha estat oberta del 14 de maig al 12 de 
juny en el paranimf de la Universitat, visitada per tates les escotes comarcals, 
pero amb un horari massa restringit pel públic en general: divendres i festius de 
12 a 14 hores i dissabtes de 19 a 21 hores. 

Ens hem sentit molt honorats de la proposta, i cofois i agra"its de que quan 
es pensi en un barrí, es pensi en el de Sant Magí. 

En aquesta exposició se'ns va demanar de reproduir l'ambient del barrí el 
dia de la Festa i així ho vam intentar. 

El muntatge va consistir en desplegar la vela tapant la cúpula i l'altar, i a 
sota, reproduir dues portaladas del carrer. Una, per fer-hi una cova com les que 
es feien anys enrera: les parets de la portalada, enramadas de boix; al fans i 
laterals, penjades les borrasses de collir olives i al centre, un altar de Sant Magí 
fent brollar l'aigua. Hi vam muntar un mecanisme que en atansar-se el visitant 
i situar-se just davant la cava, un sensor ho detectava i feia activar el cassette 
amb la música de I'Havanera i el motor que feia brollar els tres sortidors de 
l'aigua. (El missatge era el següent: per a que les coses funcionin, cal que hi 
hagi algú al davant!). L'altra, una atrafegada casa guarnint els argadells, es volia 
mostrar el sacrifici que feien per anar a la Festa de Sant Magí en plena epoca 
de batre, i contrastar en el muntatge, la rusticitat deis guarniments de treball 
enfront als polits i ornamentats que tenien a punt per la Festa. S'ha guarnit, amb 
tots els miraments, una carga de sis cantirs en un ruquet de cartró, i ho presidia 
tot un abanderat maniquí que duia el vestit vell de Sant Magí. En lloc protegit 
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hi havia obert, en una plana a l'atzar, el Llibre de Comptes de Sant Magí junt 
amb la documentació (invitacions, programes d'actes, etc.) cedida per la Biblio
teca Comarcal "J. Finestres", i per I'Arxiu Historie. Estem molt contents de com 
va quedar i del resso i reconeixement obtingut, tot i que lamentem que l'horari 
del públic no fos més ampli. Per aquest muntatge es va comptar amb la bona 
disposició i desinteressada col.laboració deis següents "maginets": Antoni Boquet, 
Francesc Castells, Miquel Puig, Josep Mª Mora, Miquel Pont (pare i fill), DomEmec 
Benet i fills (Sílvia i DomEmec) i Josep Mas. 

Les obres. 
A mig maig es van comen9ar les obres de refor9ament de parets i teulada 

del cambril. Com sol passar en fer obres en cases velles, convenia més del que 
creiem: un tros de la paret del contrafort de l'escala de baixada del cambril era 
sobre el canyís del celras, sois una de les bigues estava en condicions ... 

L'obra, tot seguint les indicacions de l'arquitecte municipal, Josep Solsona: 
el que es pugui ter, que estigui en consonancia amb l'edifici, ha estat executada 
per Josep Mª Mora i ha consistit en: 

- Refer la paret del contrafort. 
- Construir una teulada sobre el contrafort i escala de baixada del cambril, 

seguint les mateixes característiques de les altres teulades de l'edifici. 
- Fer un trebol a la cambra que es destina a la cova per dos motius: 

refor9ar les parets a l'estravar-les amb aquest trebol i guanyar espai per 
magatzem. 

- Refer tota la teulada del cambril i la de la cambra de la cova. 
- Construir un "zuncho" perimetal de ferro i formigó per sobre la paret del 

cambril i quarto de la cova i ben assentat i adossat a les gruixudes parets de 
la Capella. 

- Refer part de la paret exterior. 
- Refer el celras del cambril i escales. 
- Arrrebossar les parets internes del nou quarto i cova. 
- Obrir una porta d'accés al nou quarto, donada per en Domenec Benet 

i instal.lada pel fusté del barri, Manuel Gutiérrez, "Serafin", que també ha reajustat 
la porta principal. 

- Pintar de color blanc, per la lluminositat que comporta, aquesta part 
re modelada. 

- Repintar la porta principal. 
- Vernissar tots els bancs. 
- Nova instal.lació electrica, assessorada per Joan Valverde, dotada de 

dispositius de seguretat (magnetotermics) i centralitzada en un sol punt de 
comandament. 

- Preparar un dispositiu de cables on sois en calgui canviar d'endoll els 
dies que estem connectats a FECSA, ja que durant els altres dies tenim la llum 
que gentilment cedeix Magí Torres. 

El cost de les obres ha estat de 2.388.491 ptes. Hem comptat amb 
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1.000.000 de ptes. d'ajut de la Diputació de Lleida i ens queden, encara, pendent 
de pagament 544.194 ptes. 

La testa.- Promoció. 
- El cartell, obra de Jordi Sarries ha estat fet a partir d'una fotografía de 

GOMEZ GRAU, extreta del reportatge encarregat l'any 1976, per Ramon Turull 
per il.lustrar elllibre LA FESTA DE SANT MAGÍ A CERVERA, Quadern nº 8 de 
Notícia de Cervera i la Segarra. Ha agradat molt. 

- S'ha unificat en un sol cartell del format i referencia del Centre Municipal 
de Cultura, el programa de totes les activitats. 

- El Centre Excursionista la Segarra ha fet un cartell per convocar la 
caminada. 

- En altre cartell, Promocions Artístiques Orobitg, anunciava l'horari deis 
balls i deis grups musicals que hi intervenien. 

- El "QUADERN" de 64 pagines, amb portada igual que el cartell, amb 
una acurada edició, ha comptat amb la col.laboració del Centre Municipal de 
Cultura, que ha repartit un exemplar a tots els seus subscriptors. Aquest esta 
composat per 14 articles de qualitat, (un d'ells il.lustrat amb dibuixos) i gracies 
a ells i als 39 anunciants han fet possible l'edició deis 1200 exemplars. 

- Hem enviat unes 300 cartes als cerverins no residents deis que en 
tenim l'adrec;:a. 

- Ha sortit al "PERIÓDICO DE CATALUNYA", durant una setmana a 
l'espai pel lleure, una referencia de la Festa de Sant Magí. 

- Els diaris provincials: SEGRE, LA MAÑANA i DIARI DE LLEIDA, n'han 
fet el corresponent comentari, per mitja deis seus corresponsals X. Santesmases 
i J. Bertran. 

- Cadena Musical, per mitja de la Carme Pollina, ha divulgat diferents 
entrevistes amb Miquel Puig, Magí Torres, Dolors Pifarré, Miquel Pont, ... 

- La Pepa Fernandez va transmetre des de l'unitat movil de RADIO 4, 
desplac;:ada expressament a Cervera, el seu espai radiofonic "Busca'm a la 
quatre", adrec;:at als barris. 

- 1 com sempre SEGARRA, el nostre quinzenari local, és qui més ha 
divulgat la testa, amb editorials i articles i fent espai quan, a vegades, per no 
presentar l'escrit a temps no hi cabia. 

Arriba a Sant Magí com puguis, dies 14 i 15. 
- El preu d'inscripció va ser de 500 ptes. i donava dret a esmorzar, un 

record i tornada en autocar. 
- El record era una rinyonera amb la inscripció 3ª marxa a Sant Magí. 
- Les sortides es feren des de la Placeta, i tot i que al capvespre va ter 

un remull, es van inscriure 73 caminants, a les 6 del matí a Santa Coloma se 
n'hi van incorporar 12. De genet pero, per dificultats de tornada, no se'n va 
inscriure cap. Hi participaren també 24 biciclistes de carretera i 37 de "Mountain 
Bike" que junt amb els recollidors de boix, espígol i aigua, formaren de nou una 
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gentada a la Brufaganya. 
- Ens van acompanyar a l'esmorzar els propietaris de la finca. 
- Hem hagut de tornar una altre día i en altre lloc, per collir espígol, ja que 

als llocs de sempre i fruit de la sequera, no n'hi havia. 
- Ha vetllat per la seguretat deis caminants una dotació del pare de 

bombers de Cervera, que com sempre agra'im molt. 
- Tal com vam demanar, una parella de guardies forestals, també van 

vetllar per la seguretat del base. 

Dia 18 
- Al migdia el repic general de campanes 
- A les 7, una hora més aviat del que és habitual, !'entrada de l'aigua 

amb el tradicional recorregut de la placeta de I'Estació a la placeta de Sant 
Magf, tot repartint aigua al nombrós públic assistent. La comitiva estava formada 
per Jordi Casado Samitier personificant la figura de Sant Magf, la Banda BONAIRE 
i les 12 cavalleries menades pels següents portants: Francesc Castells Portella, 
Jaume Font Martí, Anton Boquet Tomas, Domenec Benet Roig, Fabia Pont 
Pedrós, lsidre Vives Bonjoch, Josep Mas Segura, Josep Prat Puiggros, Xavier 
Martí Pifarré, Gerard Garcia Farré, Ramon Cisteró Albareda i Bernat Simon 
Benet. Els portants han estat obsequiats pels següents comeryos: Casa Guspí, 
Sastrería Miret, Mobles Tasies, Casa Cervi, Calyats Martí, Embotits Pere Vila, 
Pastisseria Agustí, Joieria Codina, Ramon Turull, ll.luminació Valverde, Comer
cial Ribalda, Moda Fuzzi, Joieria Gisel, Regals Duran i Bar del Nord. Han format 
part de la comitiva un poni d'en Josep Prat i tres genets de !'Hípica Beltran. 

- Es va avanyar una hora !'entrada de l'aigua, per poder ter a les 9 del 
vespre, a la mateixa placeta de Sant Magí, la presentació a carrec de I'Associació 
Cultural "Ait Gaia" de Santa Coloma, del llibre, en una molt acurada edició en 
facsímil, HISTORIA DEL SANTUARI DE SANT MAGÍ DE LA BRUFAGANYA, 
obra de Mn. Joan Segura Valls, historiador tarragoní del segle passat. En tenim 
en diposit i estan a la venda a 2500 ptes. l'exemplar. 

-A les 1 O de la nit, s'ha convocat ELSOPAR DE SANT MAGÍ, amb igual 
estil i proposit de l'any anterior: un sopar, obert a tothom sota els porxos de la 
playa Majar, amb inscripció previa sense reserva de lloc ni protocol (tots som 
amics) i al preu de 1.500 ptes per persona. 

L'Ajuntament, va preparar la Playa amb l'entarimat pels músics, la 
il.luminació deis porxos i amb taules i cadires per 400 persones, tal com es va 
demanar. L'exit de la convocatoria, el bon temps que feia, va ter que ens faltés 
espai, ja que estavem canviant el resguard d'ingrés del tiquet del sopar número 
370, i la playa ja era plena! Aixo es degué a que moltes famílies hi van venir 
amb la quitxalla i aquests també ocupen un seient. El problema, pero, fou 
rapidament solucionat pel Sr. Salat, jaque ens deixa treure cadires de I'Ajuntament 
i de I'Auditori Municipal. Ens ha satisfet molt haver de córrer a buscar més 
cadires i taules per donar cabuda a aquests nous continuadors de la testa. 

Els campaners de Cervera ens obsequiaren amb un toe general de 
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Campanes (Quina benvinguda!) 
Les capses, preparades per la Pastisseria Colom, a punt per en menys 

d'un quart d'hora, poder repartir els 400 sopars. A cada capsa hi havia un 
entrepa de pernil, una "pizza" i una coca de recapte. A les taules hi havia 
botelles refrescades de vi i d'aigua. 1 per postres el pastís, obra de Ton Colom, 
simbolitzava el barri en les seves dues costes que s'apleguen davant la capella. 

Havent sopat comengaren els parlaments. Miquel Pont dona la benvinguda 
en nom de I'Associació i passa la paraula a la Pepa Fernández, qui com l'any 
passat s'encarrega de presentar 1~ testa. Mateu Carbonell pronuncia el magnífic 
i poetic pregó: L'AIGUA 1 TAMBE EL VI DE SANT MAGI, aconseguint amb la 
seva greu i modelada veu emmudir la plaga i la quitxalla, (que com tots sabem 
no paren mai) tenir-los embadlits i atents, escoltant-lo asseguts al terra davant 
l'entarimat. 

Com a "MAGINET" de l'any fou escollit VICENTE GARCIA SANCHEZ. La 
plaga va ser un aplaudiment quan la Pepa va dir que es tractava del "MAÑO"; 
el qui va personificar Sant Magí durant 27 anys, amb l'únic parentesi de l'any 
1978, que ho va ter Jaume Trilla. L'obsequi fou entregat pel Sr. Salat i recollit 
per Jordi Casado, !'actual actor de Sant Magí. 

Les Pubilles de la testa foren I'Ester Sales Bernaus, en representació deis 
cerverins no residents i la Gemma Rovira Casulleras, en representació deis 
residents. Les bandes (brodades per la Sra. Teresa Tolosa Comas) Els foresn 
imposades per les Pubilles de l'any passat. El Sr. Marimon i el Sr. Salat, van fer 
entrega del ram de flors de Floristeria Noemí. Després la Victoria Fusté, el 
Jaume Binefa i I'Antoni Elies els feren entrega deis obsequis cedits per: Joieria 
Gisel, un penjoll d'or; de Sastrería Miret, Boutique Esclat i Sastrería Botines, 
roba de vestir; de Fotografía Gómez Grau, l'album de fotos; bombons de 
Pastisseria Colom; i d'en Jaume Binefa, el radiocassette i el rellotge. Déu n'hi 
dó! Van obrir el ball amb el Sr. Francesc Xavier Marimon i el Sr. Magí Torres, 
amb l'acompanyament musical del grup XARXA. 

Tres coques van ser subhastades i adjudicades. Cal comentar que 
anteriorment aquestes coques s'anomenaven coques musicades, ja que la per
sona a qui la coca quedava adjudicada tenia dreta escollir un ball i les parelles 
que podien bailar-lo. 

La primera coca se l'endugué el Sr. Pereta per 13.000 ptes., el qual va 
triar un vals i va deixar bailar-lo lliurement; la segona, s'adjudica a la taula deis 
Srs. Carbonell, Riu i Miret per 15.000 ptes, els quals van triar un altre vals de 
lliure bailada. La tercera coca, que tingué un preu de 16.000 ptes. fou assignada 
a la taula deis de TeleSegarra. Aquests, a l'hora d'escollir un ball demanaren 
una havanera, pero com que malauradament els músics no en tenien cap al 
repertori, deixaren que tos el conjunt qui decidís quina pega tocarien. És evident 
que les 44.000 ptes. recaptades són molt benvingudes a les arques del barrí i 
encara més, agra"ides. 

La festa va continuar fins a quarts de tres de la matinada, i pel que ens 
consta tothom en resta content i esperant-ne una proxima celebració. 
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En acabar ho vam recollir tot: deixarem les cadires davant I'Ajuntament 
per un millor control i abocarem les deixalles al contenidor. La resta ho feren els 
serveis de I'Ajuntament als qui de nou els donem les gracies pel seu esforg, tant 
del consistori com del funcionariat i personal. 

Ens cal agra'ir la presencia de tothom i fer menció que al sopar també van 
acompanyar-nos els actuals propietaris de la finca on hi ha les fonts de la 
Brufaganya. També hi assistiren la família Cucurull de Tarrega (fabrica Trepat) 
que tan desinteressadament va col.laborar en l'article del "QUADERN" sobre el 
segar, i els amics de Santa Coloma que van escollir aquesta data per presentar 
a Cervera l'edició en facsímil del !libre, HISTORIA DEL SANTUARI DE SANT 
MAGÍ DE LA BRUFAGANYA. 

Dia 19 
A les sis del matí vam anar al forn a buscar les coques, i comengarem a 

preparar la Placeta per la concorreguda Missa de les set, oficiada per Mn. 
Eduard Ribera, en la qual es féu el cant deis goigs dirigits per Rosa Puig. En 
acabar, s'obsequia als assistents amb el tradicional esmorzar de coca amb 
xocolata, begut amb barreja de moscatel! i anís i repartit com sempre a !'entrada 
de cal Vives, a mitja costa del carrer de Buidasacs. 

A dos quarts de nou totes les cavalleries ja estaven a punt per formar la 
comitiva i encarar el Repartiment de l'aigua per les cases de Cervera. Pero tot 
i que era mercat i al carrer hi havia molta gent, no es va notar gaire a la 
recaptació, la qual per aquest concepte continua minvant. 

Aquest any, per les dificultats que comportava el passar la carretera Na
cional 11 i per no partir la comitiva, no vam anar al barri deis Ametllers. Caldra, 
pero, plantejar-nos si aquest any també ho farem així. 

A mig matí i davant de la Universitat es van afegir al repartiment de l'aigua 
les Pubilles. L'acte finalitza a quarts de dues a la placeta del barri. 

Deis cóssos, un any més se'n va encarregar I'Agrupament Escolta. Fou 
perfecte, ja que la placeta romangué plena de quitxalla jugant. 

A les 8 tingué lloc la segona concorreguda Missa, oficiada pel nou rector 
de Cervera Mn. Ermengol Segarra, a qui va agradar molt la testa. 
L'acompanyament musical fou dut a terme per Jordi Creus. Finalment, a les 11 
de la nit es celebra el ball de fi de testa, amenitzat pel grup BROKERS, els quals 
aconseguiren tenir la placeta plena fins a les tres de la matinada. 

Hi havia, com sempre, servei de bar i la botiga de records oberta. 
Durant la mitja part del ball es sorteja la "toia" i en fou agraciat el número 

2612, venut pel Jordi Soriano. 

Varis 
- Partic 
- Hem visitat EXPOCUL TURA, mostra cultural duta a terme del 7 al 16 

d'octubre al Mol! de la Fusta de Barcelona. La testa de Sant Magí era present 
a l'estand del Consell Comarcal de la Segarra, hi havia el cartel! de l'any 1992 
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i exemplars deis Quaderns. 
- S'han cursat sol.licituds d'ajuda economica, a I'Ajuntament de Cervera, 

al Consell Comarcal de la Segarra, a la Diputació de Lleida, al Departament de 
Cultura i al Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, 
amb les següents res postes: 100.000 ptes. per part de I'Ajuntament, un anunci 
al Quadern per part del Consell Comarcal, 100.000 ptes. per part de la Diputació, 
75.000 ptes. el Departament de Cultura i 150.000 petes el de Benestar Social. 

- En haver de desmuntar la cova per poder ter les obres, en Magí Torres 
ha fet un nou muntatge similar a !'anterior, amb dues parts diferenciades una 
fitxa amb Sant Magí fent brollar l'aigua i l'altra movil: Aquesta última representa 
un sant Magí agenollat i resant a la cova de la Brufaganya, una serie de 
mecanismes tan que s'incorpori i surti caminant, per després tornar enrera cap 
a la cova. 

- La botiga l'hem tornat a montar a casa del Miquel Pont, i hem afegit als 
records, un "PIN" i un clauer amb la imatge de bronze del Sant Magí esculpit 
l'any 1990 pel Dr. Riu. 

- Tal com s'anunciava a la memoria de l'any passat, el professor del 
Conservatori de Música de Cervera, Ramon Enrie Pérez, ha estat treballant en 
l'orquestració de la composició musical de Simó Giribet "La festa de Sant 
Magí". 

- Xavier Puig ens ha fet saber de la troballa al AHCC de les partitures 
d'uns goigs de l'any 1869 (fet comentat en article apart). 

- Ramon Riu Canela ens ha donat les partitures de la sardana de Simó 
Giribet "La festa de Sant Magí". 

- Del 18 d'agost al 4 de setembre a la Sala de Cultura de "La Caixa" ha 
estat oberta una exposició de pintura sobre "Paisatges i vistes de Cervera", 
obra del pintor Rafe! Rafols, que precisament va voler inaugurar-la la vigília de 
Sant Magí. 

- Ens cal agrair la col.laboració de tothom, i encoratjar-los a seguir 
participant de la nostra sentida, bonica i tradicional testa, tot procurant de con
tinuar mimant-la com a cosa tendra que és, i tot mantenint-ne els nivells 
d'aportacions, per poder, entre tots, viure-la i disfrutar-la! 

Els !libres deis comptes són a disposició de tothom. 

Josep Mas Segura 
Associació Amics de Sant Magí 



HISTORIES DE CERVERA 1 
Agustí Castella 

HISTORIES DE CERVERA 11 
diversos autors 

HISTORIES DE CERVERA 111 
Mateu Carbonell 

HISTORIES DE CERVERA IV 
Josep Mestres 

HISTORIES DE CERVERA V 
Jaume Llobet i Pont 

HISTORIES DE CERVERA VI 
Ramon Turull 

Preu de cada volum: 800 pts. 
De venda a totes les llibreries 

o directament a R. Turull, Soria 3. Tel. 53 02 20 



CHELSEA HOUSE 
CENTRE D'ESTUDIS 

CHELSEA HOUSE 
Avda. Catalunya, 7, 2º • Tels. 53 18 59- 53 05 52 • CERVERA 

Planxisteria i Pintura 

RALLY 
Pintat de baixos - Tapiceries 

Accessoris 

Avda. Agramunt, 49 - Tel. 53 09 09 
CERVERA (Lleida) 


