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MEMORIA DE L' ANY 1996 DE L' ASSOCIACIÓ AMICS
DESANTMAGÍ
Josep Mas Segura
Associació Amics de Sant Magí
Camí de la Brufaganya.
Continua pendent de trobar un camí que estalv'ii els 3 Km. de carretera
que cal passar des de Santa Coloma fins arribar al bosc d'Ibarra.

La Festa -Promoció-

EJ CARTELL, obra de Jordj Sarries, molt diferent deis d' anys anterior ,
on la base eren fotografies més o menys antigues, ha onsi. titen un c.Jibuix
de coloJ· granatós sobre un fons beig, d'una cunua de portants. El rubuix és
ele tray simple a imatge de la Festa, pero amb rnolta pr funditat i eloquencia:
gent humil , de page., d'espardenya faixa i gorra, han aconseguil fer arribar
rins als nostres di es la tradició de repartir 1' aigua de Sant Magf amb engalanats
animals de carrega. S'han editat 250 cartells.
El PROGRAMA O' ACTES davant de les suspicacies que podia representar pe1· algú el que aquest cartell es fes amb paper del Centre Municipal
de Cultura (al CMC hi consta més d' una crítica o queixa en contra) bem
oplat pcr fer- ne un totalment independenl. L'ha dissenyat Jorru Sarries del
mateix formal del cartel! de la Festa, tinta granaLo a sobre fons beig. Una
orla de la currua de portants del cartcll anunciador de la Festa enmarca el
pr grama de les 19 activitats que es concentren els dies 14, 15, 18 i 19 d'agost.
S'han editat 250 cartells.
El Centre Excursionista la Segarra ha fet un cartell per convocar la caminada. També se'n dóna referencia en el tríptic semestral d'activitats.
En un altre cartell, Promocions Artístiques Orobitg, anuncia l'horari dels
balls i deis grups musicals que hi intervenen.
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Amb el mateix format i motiu del cartell anunciad r de la Festa, encara
que amb JJetra negra sobre fons blanc s'han edi tat 100 cartells i 500 programes de ma, per anunciar el CONCERT D'ACORDJÓ a carrec de
l'ORQUESTRA D' ACORDlONS HARMONlA, dirigida per la cerverina
Roser Palom ro.
S'han editar 300 tríptics, disseny de Queralt Serrano per anunciar
I'Exposició de Pintures a la Cerverina d'Art de l'arlista cerverí Josep M.
Fusté. Hi ha un e1 crit de presentad de Jaume Ferran reprodu'it, tumbé, al
Quadern. Una ressenya de la vida artística del pintor. La repr ducció de do
pintures i 1 horari de l'cxposició. S' han edital en U tra negra sobre paper
"conqueror'' blanc.
Amb el suport del Departamenl de Bene tar Social dins la seva campanya
'CATALUNYA, UN PAIS SOLlDARl", s'han editat 500 díptics a.mb els
itineraris i horaris. aproximats de L'ENTRADA i del REPARTlMENT DE
L' AIGUA. Se n'han deixat al mostrador de diferents botigues perque t thom
en pogués agafar. El disseny, obra de Jordi Sarries, consiste.ix en reproduir a
la primera plana, el cartell a11unciador, en el format escaient a l paper
personalitzat del Departament de Benestar Social. A la part entral del díptic,
un pli'mol de Cervera, on amb di~ rent tray lineal, se ns mostren els itineraris,
tot resaltanl diferents indrets, amb número o Uetres, que són ex.plicats 'l Ja
llista del marge dret, amb indicaci' d 1lloc i de 1' burari aproximat de pas. A
l'ú ltim full hi ha eJs credits de les entitals que hj col. laboren. El color de la
linta é el negre.
S'ha editat un nou quadern, el "QUADERNS BARRI DE SANT MAGÍ
Núm. 6". Consta de 124 pagines. La portada és el tema central del cartell
anun iador adaptat al format del Quadern. S'ha comptat ambla col.lab ració
del Centre Municipal de Cultura, que ha reparlit un cxempJar a tots els seus
subscriptor . La coordinació edil rial ha estat a canee de Max Turull que va
suggerir i encerlar diferents cauvis en el disseny i formal del Quudern: separar els articles deis anuncis, índex d'anunciants, el format i el cos deis texts,
i la presentació del quadern amb caracteustiques de llibre. De la verificació
ortografica se n'ha encarregat un any més el Sr. Ramon Turull. El quadern
esta composat per 22 articles, co.mp lementats amb: 1O fotografies, 5
il.lu tracions, 1 grafic, 15 dibuixos i l vocabulari, que junt amb e ls 57
anunciants han fet pos ible l'edició deis 1200 exemplars, 500 deis quals han
estal ene lats i els allres 700 grapats. L'acollida ha estat excepcional.
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Hem enviat unes 300 cartes als cerverins no residents que en tením
Aíxí com també a ex-ve"ins del barrí.

l'adre~a.

Els diaris provincials:SEGRE i LA MAÑANA, n'han fet el corresponent
comentari, per mitja deis seus corresponsals Sr. Santesmasses i Sr. Bertran.
Cal destacar el suplement setmanal per la comarca de la Segarra del diari
SEGRE del dívendres dia 16 d'agost, realitzat pels períodistes Xavier
Santesmasses í Anna Lourdes Bellido, que ha estat dedicat plenament al
barrí de Sant Magí i deis que se n'han repartit gratu"itament 500 exemplars.
La premsa regional també ha donat notícia i comentari de la Festa. Hi ha
articles a REQI07, LA VEU DE LA SEGARRA 1 PERIODICO DE
CATALUNYA, per mitja dels periodistes Ramon Falip i Carme Pollina.
Com sempre SEGARRA, el nostre quinzenari local, és qui més ha divulgat
la festa, amb editorials, articles i comentaris.
Per tal d'estar al día amb els mitjants de comunicació actuals i amb el
suport tecnic de Joan Puig, hem posat una pagina a INTERNET a la següent
adre~a: http://www.redestb.es/santmagi. La contractació es va fer per un
mes. El contingut és una pantalla inicial amb el dibuix del cartell d'aquest
any sobre un fons de cantirs com l'il.lustra el cartell. A partir d'un índex, és
pot enlla~ar amb les altres pantalles que composen la nostra pagina: una
ressenya de la Festa de Sant Magí a Cervera, ex treta de la Guia Historica de
Cervera; el programa d' actes; el planol deis itineraris de 1' entrada i del
repartiment de 1' aígua i els goígs. A l'entrar a les diferents pan talles, els
escríts són acompanyats de fotografíés de la Festa. Hi ha un comptador
d' accesos. En artícle apart, el se u autor, Joan Puig, ens dóna la seva impressíó.
La Festa ha sortít, també, per televísió:
-A TV3, en l'emissíó del programa "Som i Serem" del día 14 de febrer,
on la família Boquet, "maginets" de sempre, van ser els encarrergats de donar les explícacions que el temps televísiu els va deixar, hi van aportar
explícacions documentades amb fotografíes. Cal dir que en aquest programa
que dirigeix Josep Cuní, que té per missió el donar a coneixer els costums i
tradicions deis pobles de Cataluny, hí forma part de 1' equip de presentadors,
la cerverina Carmen Pollina, la que sempre ha col.laborat amb la Festa de
Sant Magí: articles, tant als diaris com al Quadern, emíssions radiofoníques
i ara per televisió. Gracies per pensar en Sant Magí!
- Tambe a TV3, en un emissió de la serie de THALASSA, un diumenge
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mar~,

van sortir imatges i explicacions de la Festa.

- ATele Cadena Musical, Cervera, en les seves emissions de prova, han
passat durant molts dies el video de la Festa de l'any 1995.
Arriba a Sant Magí com puguis, dies 14 i 15.
S'ha convocat aquesta Y Marxa amb el mateix lema, il.lusió i esperit de
la primera.
S' ha comptat amb la col.laboraci ' del CENTRE EXCURSlONIST A DE
LA SEGARRA, de la PENYA CICLISTA. del GRUP DE B1CLISTES TOT
TERRENY, de L'HIPICA BELTRAN i del PARC DE BOMBERS de
Cervera. que un any més, ens ha donat sup rl tanl en el marcatge de l camí
com en l'acompanyament nocturn amb dos veh icles: un tot terreny i
l'ambulanc.ia. Quedi reflexat el nostre recone ixement i, en ara més,
agra'iment.
El preu d'inscripció ha continuat sent de 500 Pts., amb dret a esmorzar,
un record i poder tornar en autocar.
Al moment de la inscripció s ha donat un val amb les bases, motiu i
especificacions de la Marxa a la Brufaganya. Aquest val ha permés un millor
control tant pel repart iment deis esmorzar · com perla tornada en autocar.
El record és una llanterna de butxaca, donatiu publicitari
d' ARGENTARlA, on s'hi ha gravat amb lletra daurada: 5 8 • Marxa a SANT
MAGÍ, CERVERA 15-VIII-96.
A les J 2 de la nit del dimecres dia 14 han orti t des de la P laceta de Sant
Magí els 50 caminants. A les 5 del matí des de la pi arra del Purtalet, ha sortil
1' autocar subvenc ionat pel Departament de Benestar Social, que ha
acompanyat als 42 caminants que a les 6 del matf, a 1' al~ada de Santa Coloma,
s'han afegit a la ami nada. Aprofitant aquesta incorporació, s' ha repartit, un
any mé , el cafe, dona ti u de Amadeu Vid al i que ha prepara! Ramoo Dardé
del Saló Recreatiu, aixf com també, galetes per tothom que n'ha volgul. Ha
donat supo rt als caminants la dotació del Pare de Bombers
A 2/4 de 6 del matí del dia 15 i des de la propia hípica han sortit els 8
genets. Vehicles de la propia Hípica els han custodiat. Cal destacar que han
dinat a la Brufaganya i a la tarda han tornat a cavall, en total són 70 Km. de
marxa ...
A 2/4 de 7, des de la Placeta de Sant Magí han sortit els 23 biciclistes de
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carretera. El vehicle de la propia Penya Ciclista els ha donat suport. La
majaría ha tornat en bicicleta.
A la mateixa hora i del mateix lloc, han sortit els 30 biciclistes de
"Mountain Bike". L'amic Josep M. Puig es qui s'ha encarregat de donarlos-hi suport amb la furgoneta. La majoria han tornat en 1' autocar. Les
bicicletes les ha recollit un camió de SERVI MOBLE.
També, a 2/4 de 7 i des de la Placeta, amb cotxes particulars, han sortit
els recollidors del boix de l'espígol o barballó i de l'aigua.
Un any més, acompanyats pels Srs. Pemau (propictaris d la fjnca) una
gcntada feli~ esrnorzant a l'esp lanada de les fonls. S"ban repartit 350
enlrepans, la majoria de pernil, altrcs de llangonissa seca o de formatge.
Una furgoneta de Carbonique. Pral, porta va la nevera amb begudes fresques.
A les 12 he m anat a missa al Santuari, el Gerard i el Bernat en representació
del jovent del barrí, han portat a 1' altar les especies: el pa, el vi i 1' aigua. La
tradiconal ofrena del cantir !'ha fet el Paer Sr. Ramon Balcells. Al sermó,
Mn. Vicen~ Morera, com cada any, hi ha destinat un espai per mostrar-nos
la seva alegria pel manteniment de la tradició, tot encoratjant-nos amb la
seva particular euforia.
En acabar la missa, Mn. Vicen~. ha llegit i entregat la certificació que
acredita la procedencia de 1' aigua.
Han fet falta dos autocars per retornar els participants: un, com ja hem
d.il ha estat patrocinat pel Departament de Besnestar Social, l'altre, ha e tat
contractat a Transports COTS i ALSINA, S.L. Ambdós, m 1t bé! Quan
arriba ven els participants ja veien que estava tot preparat perla tornada, la
qual cosa és, si més no, reconfortant! Caldria fixar una hora de sortida, bl ha
parlicipanls a la marxa que gairebé no tenen temps de veure ni de beure a les
fonts ...
Exposició d 'aquarel.Ies.

A les 8 del vespre del dia 15, s'ha inaugurat a La Cerverina d' Art,
l'Exposició d' Aquarel.les de !'artista cerverí amb residencia a Vigo, Josep
M. Fusté.
He m pogut complir el desig que 1' artista va manisfestar durant la Festa
de Sant Magí de l'any 1995: exposar a Cervera durant la Festa i poder-hi
destinar una part deis possibles beneficis!
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L'exposició, segons ha manifestat la direcció de la Cerverina, ha estat de
les més visitarles i de més exit de venda.
Felicitacions de part de tots els maginets, que és com dir de Cervera, per
1' exit!
Agra"iment, sentit i sincer, perla iniciativa!
Dia 18 -Vigilia-

Día de molta feina! Al matí hem penjat la vela, ha calgut sorgir els estrips
i el Jau me Binefa ha demostrat que recorda bé l' ofici de sastre. El jovent ha
guarnit els carrers amb serrell de paper. Entretant, les dones, netegen, endrecen
i engalanen la capella i acaben de preparar els ramets d' espígol. Hem preparat
la botiga i el bar. Hem anat a recollir del camp de futbol les taules que
necessitarem pel sopar. Hem preparat el pati de la Universitat pel concert
d'acordions: decoració de l'escenari i distribució de les 200 cadires. Al mig
dia, el jovent del barrí, que també són campaners, han anat a fer el repic
general de campanes. Havent dinat, hem portat, amb el tractor i la carreta,
tots els materials: argadells, albardes, cingles, cordes, faldons, bridons i
piquerols a casa de Josep Cisteró, per tenir-ho tot apunta l'hora de guarnir
els animals per l'Entrada de 1' Aigua, hem anata parar les taules a la Pla9a,
pel sopar del vespre, distribuir una part de les cadires, la resta, ha calgut
transportar-les amb furgonetes, des del pati de la Universitat, després del
concert. S'ha anat, abans del concert, al' Ajuntament a donar la benvinguda
al Conseller de Medi Ambient Sr. Pere Macies. Després de la presentació
del concert ja és l'hora d' anar a guarnir els animals, per viure en primera
persona del present d'indicatiu: L'ENTRADA DEL' AIGUA. Corrent a
desguarnir, per servir els sopars i disfrutar de la trobada. I com sempre, al
acabar, taules i cadires recollides i la brossa als contenidors. En definitiva:
un dia distret!
Aquest any a l'escaure's, el dia 18, en diumenge, tot el material que ens
facilita l' Ajuntament, el personal deis Serveis Municipals, ho ha deixat al
seu lloc, pero, la distribució i muntatge l'hem hagut de fer nosaltres; no és
queixa, al contrari, és reconeixement de la feina que ens fan els altres anys!
Concert d' Acordió.

A les 6 de tarda del dia 18, al Pati de la Universitat, Concert d' Acordió.
S'ha aprofitat el muntatge que es prepara cada any pels Concerts que
s'organitzen a partir del Curs Internacional de Música.
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He m intentat reprodu ir 1' ambient de 1' Anada amb carro a buscar 1' Aigua
a Sant Magf lluny, decorant l' escenari, precisament amb un carro que té
apunt de carga un feix <.le boix. Hem tro9ejat espígol per aromar el pati. Hi
hem repartit les 200 cadires.
- Perque un concert d'acordió?

- Per dues coses: la primera, per rec rdar 1 instrumenl musical que
acompanyava als no. tres avis, en l'anada a buscar Aigua a la Brufaganya, i
la segona, per retrobar-nos amb la Roser Pa l mero Vendrell , la cerverina
que amb aque. l instrument, triomfa per tot el món, tal co1n el Miquel Pont
ha recordat en les paraules de presentació.
Amb aquest esperit, l'ORQUESTRA D' ACORDIONS HARMONIA,
formada pels següents músics:
Directora: Roser Palomero Vendrell
Primers acordions: Ramon Montraveta, Josep Manel Malina
Sesgons acordions: Meritxell Garcia, Jonathan Fontan
Tercer acordió: Meritxell Rispoles
Quarts acordions: Sandrina Bonet, Sandra Couot
Baix: Cristina Vergara
Teclats: Lluis Vergara, Susanna Barrionuevo
ens han deleitat amb el següent repertori:
My Fair Lady, Frederick Loewe
Memory, Andrew Lloyd Webber
West Side Story, Heinz Ehne
Modern-Suite: Opening, Blues-Boogie, Charlestone, Jazz-Waltz, Beguine,
Finale, Renato Bui
Adiós Nonino, Astor Piazzola
Italienische Villanesken, Adolf Gotz
Escaldes, ja ets tota una Pubilla, Roser Palomero Vendrell
-Les 200 cadires han fet curt, molta gent ha hagut d'escoltar el concert
dreta.
- Hi ha hagut peces emotivament dedicarles i una molt especial:
ESCALDES, JA ETS TOTA UNA PUBILLA, on la Roser ens ha manifestat
que és podía ben bé titular "CERVERA", perque la melodía que va fer servir per compasar l'encarrec de la parroquia d'Escaldes, ja la duia al cap
quan estava aquí a Cervera.
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-El públic

feli~

i entusiasmat! La música amb aquest instrument, agra-

da!
- S'ha obsequiat ambla simbología de la Festa: el dmtir de vidre, un ram
de boix i espígol, perla Roser, ramets d'espígollligats ambla mida de Sant
Magí, per tots els músics.
- També, s'han donat els símbols de la Festa a Josep M. Fusté Pelegrí, el
gaiato guarnit amb mides i espígol, com a reconixement i agralment per
1' exposició de pintura.
Entrada de 1' Aigua.

A les 8, !'Entrada de 1' Aigua amb el tradicional recorregut de la Placeta
de l'Estació a la de Sant Magí, i des de fa uns anys, amb repartiment d' Aigua
al nombrós públic assistent.
Aquest any ens ha acompanyat el Conseller de Medi Ambient, el Sr.
Pere Macies, el Conseller d' Agricultura, el Sr. Francesc Xavier Marimon
(que s'ha afegit a la comitiva a la pla~a Major), els Diputat Provincials, Sr.
Bordes i Sr. Niubó, que junt amb la majoria de regidors del consistori han
presidint la comitiva, ocupant el lloc d'honor que abans ocupaven els
"capitans" i que molt ens plau que ho facin, per mostrar que la Festa de
Sant Magí ha deixat de ser la d' un barrí per passar a ser de "TOT" Cervera.
La comitiva l'encap~ala: Jordi Casado Samitier, personificant molt
dignament la figura de Sant Magí. Segueixen: les pubilles de 1' any passat,
la Banda BONAIRE, les autoritats i les 13 cargues menades pels següents
portants: Francesc Castells Portella, Jaume Font Martí, Antoni Boquet
Tomas, Domenec Benet Roig, Fabia Pont Pedros, Ramon Cisteró Jaume,
Ramon Pifarré Solé, Isidre Vives Bonjoch, Josep Mas Segura, Bernat Simon
Benet, Josep Puiggrós Prat, Gerard Garcia Farré i Josep Cisteró Jaume i els
genets de la Hípica Beltran.
A }'arribar a la placeta de l'Estació, els portants, un any més, han estat
obsequiats pel Sr. Emili Rabell Riera, en nom de SEGARRA, amb una botella de cava, una capsa de galetes i una participació de lotería, així com
també, amb un número pel sorteig deis obsequis oferts per: Casa Guspí,
Sastrería Miret, Casa Cervi, Il.luminació Valverde, Ramon Turull Bargués,
Cal~ats Martí, Mobles Tasies, Pastisseria Agustí, Comercial Ribalta, Joieria
Codina, Regals Duran, Moda Fuzzi, Joieria Gissel, Embotits "El Ciervo" de
Pere Vila i Bar del Nord, que com cada any, han estat exposats a !'aparador
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Cal~ats

Martí. A tots, mol tes gracies !

Al ser diumenge, els carrers eren plens de públic embadalit i satisfet de
viure un y any més L'ENTRADA DE L' AIGUA! Malta gent a la pla~a de
l'Estació, al carrer General Güell, pla~a Universitat (coincidint,
expressament, amb la finalització del concert), Pou de Sant Miquel i anta
Anna, aplaudiments al passm· entre sardana i sardana perla pla~a Santa Anna,
atapeYt el carrer Major, e. borronameot a 1 entrar a la pla9a Major per la
salutació de les campanes i pel goig del paramcnt de taulcs, satisfacció, rgull
i melangia al entrar al barri de Sant Magí.
L'Entrada de 1' Aigua és, pera molts, el moment més emotiu de la Festa!

Sopar de Sant Magí
A les 10 de la nit, s'ha convocat EL SOPAR DE SANT MAGÍ, amb igual
estil i proposit inicial: un sopar de trabada, obert a tothom, sota els porxos
de la pla~a Majar, amb incripció previa, sense reserva de lloc ni protocol (és
una trabada d' amics) i al mateix preu: 1500,- Pts. per persona.
Seguint el suggeriment de Ramon Font Bové, s'ha fet una distribució
diferent de les taules. En lloc de parar-les sota els porxos, les hem parat fora,
més cap al mig de pla~a. En lloc de taules per 10 persones, s'han fet tires de
dos o tres taules. Aixo ha permés donar més caliu a la trabada, ja que tots
erem més a prop . Aquesta nova distribució ha permés, també, donar cabuda
a la gent que pel que sigui no ve al sopar, pero, sí que els hi fa gracia de
veure la Festa, han pogut situar-se sota els porxos, ja que queden lliures
d'accés. També ha permés, que la família Porredon pugui fer ús de l'espai
sota els porxo que diariament ocupen, en el servei de bar que pels capvespres
d estiu aquets any ofereixen. L'exil d'aquesta n va distribució que com hem
dil permet un nüllor apropamant i visió, fa pensar en dibuixar- ho en un planell
que permeli assignar cllloc en el moment de fer la reserva i evitar eJ neguit:
de si fem tard, on seure'm!
Seguint 1' experiencia deis anys anteriors, les capses les tenim prepararles
al fans de la pla~a, sota els porxos del forn de cal Alsina, aixo, permet canviarles, pels 500 tiquets d'inscripció, en menys d'un quart d'hora.
Aquest any el sopar ha estat preparat per la PASTISSERIA AGUSTÍ.
Ha han servit en dues capses enllacades, l'una conté: un entrepa de pernil i
un farcell de pernil dol~ i formatge, l' altra: una can ya de tonyina i un coca de
recapte. Per presentar el postre, la Pastisseria Agustí, ha preparat un muntatge
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que consisteix en una taula mobil, il.luminada, adornada amb boix i espígol,
on un dmtir, deis de possar als argadells, presideix les bandejes del pastís:
"muss" de llimona, preparat en plats individuals que han permés un rapid
repartiment.
S'han repartit per totes les taules les botelles refrescades de vi i d'aigua.
Si hom vol alguna beguda diferent la pot comprar al bar de cal Montanyés:
cava, café, licors ...
Els campaners ens han ofert un recital, gairebé seguit, del toe de festa.
Els ex-alumnes de l'Institut de Batxillerat "A. Torroja", han vingut al
sopar per convocatoria propia i amb la idea de si els hi agrada plantejar-ho
com el punt de referencia i de trobada anyal. Els "maginets" aplaudim la
iniciativa, ens motiva encara més veure com identifica la festa i com prospera la idea inicial de TROBADA. Sigueu benvingut per molt anys!.
Havent sopat és l'hora deis parlaments el Miquel Pont, en nom de
1' Associació, dona la benvinguda i agraeix la participació de tothom, destaca la presencia deis ex-alumnes de l'Institut tot donant-li el relleu que
correspon a la novetat.
De presentar la Festa, un any més, se n'ha encarregat, l'entranyable, la
nostra, Pepa Fernandez Vallés, que ens manifesta: la satisfacció de poderho fer un any i les dificultats i neguits que ha patit per arribar per causa del
transit i demana la interdicció de Sant Magí, perque es resolgui d'una vegada
el tram de l'autovia Cervera-Igualada.
El pregoner d'enguany és el destacat i premiat periodista cerverí RAMON FONT BOYÉ. Per exprés desig del Ramon, hem apagat els llums de
la pla<¡:a per tal de destacar més un deis símbols de Cervera: el campanar. En
aquest marc, ha fet un brillantíssim pregó, d'un sincer sentiment cerverí,
d'homanetge amb referencia verbal als cerverins de militancia, que ha clos
amb un especial recordatori pel seu tiet el campaner, Jaume Font Martí, i als
20 segons d'haver dit "endavant campaners! Visea Sant Magí!", la llum ha
tornat a il.luminar la pla<¡:a amb el toe de Festa de les campanes. No ho pot
amagar, el Ramon duu Cervera alcor! Tant pel contingut del prego com pel
muntatge ha merescut el qualificatiu de: fantastic! Molt públic aplaudia
dempeus!
Coma "MAGINET" de l'any ha estat escollit el Sr. RAMON TURULL
BARGUÉS. El llibreter, !'editor, l'escriptor, etc. El Mestre d'articles, de
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comentaris, de conversa, etc. El divulgador, periodístic i historie, de les coses i anecdotes de Cervera. El professor. El poeta. El corrector. El consultor.
El cerverí per excel.lencia, tal com l'ha definit la Pepa Fernfmdez. El
"maginet" que tant ha col.laborat ambla Festa, des d'on millor ho sap fer:
des del món de les lletres.
El record és una figura de ceramica de 1' artista segarrenc Francesc Sociats
i consta d'un relleu d'una carga davant d'un perfil de Cervera. Fou entregat
pel Conseller de Medí Ambient, el Sr. Pere Macies i recollit, al no estar
present el Sr. Turull, pel seu net, el Narcís, que ha llegit l'escrit del seu avi:
¿Per que és, la de Sant Magí, tantafesta, tant de tots i tant d'aquí?
Entre tant estem preparant el "cremat" de rom, per acompanyar les
Havaneres que ens té apunt la Roser Palomero. És la primera vegada que
cremem rom i ningú de nosaltres hité cap experiencia, i és ciar, ens cremem
els dits ... Una cassola es trenca i escampa el seu contigut encés pel terra del
racó de la pla~a on es feia. El foc ha durat el temps que ha necessitat per
cremar !'alcohol que duu el rom. Sols hem pogut repartir-ne una cassola i
ningú s'ha queixat de la nostra mala estrugan~a. La nostra Festa és d'aigua,
no de foc! Perla propera vegada ens entrenarem abans!
La Roser Palomero puja a l'escenari acompanyada del seu inseparable
ami e acordió. Se la veu contenta de ser a la Festa, ens interpreta tres havaneres:
- Quan jo tenia pocs anys.
-La gavina.
-El meu avi.
Forts aplaudiments. Tanto més exit que al concert de la tarda. És que la
Roser té molts simpatitzants a Cervera i, repeteixo, la música amb acordió
agrada i ella, n'és mestra.
Tot seguit, la Pepa Fernandez torna a 1' escenari i prepara 1' auditori pel
nomenament de les "Reines de la Festa" que ara anomenem Pubilles. El
Josep M. Goma de TeleSegarra, que ha actuat de secretari, porta els sobres
amb els noms, i resulten elegides la Núria Lucaya Montes, en representació
deis cerverins no residents, i la Núria Cardona Giralt, com a representant
local. Les bandes (brodades perla Sra. Trini Tolosa Comas) els hi han posat
les Pubilles de 1' any passat. El Sr Marimon i el Sr. Balcells, els hi han donat
els rams de flors de Floristeria Noemí. El Jaume Binefa i el Josep Mas els hi
han fet entrega dels obsequis donats per: Joeiria Gisel, un rellotge; de Sastreria
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Miret, Boutique Esclat i Sastrería Botines, roba de vestir; de Fotografía Caus,
l'album de fotos; bombons de la Pastisseria Agustí; i de Jaume Binefa, un
gerro i unjoier. Déu ni do! Les Pubilles han obert el ball amb el Sr. Marimon
i Sr. Balcells, amb música del grup BROKER'S.
Un deis motius d'aquest SOPAR DE SANT MAGÍ, és recuperar el "Ball
de la Coca". Aquell contrapunt que ens expliquen tenia la subhasta que
donava dret a triar el ball i els balladors, actualment, i potser per sort, no es
dóna, ara este m en ambient de trabada, de companyia ... Aquest any sois hem
subhastat una "coca musicada" que s'ha adjudicat el Sr. Josep Pomés Vives,
ha triat la canc;ó que es va fer famosa a les Olimpiades de Barcelona: "AMICS
PER SEMPRE" i ha deixat bailar a tothom.
Per poder fer el "ball de rams", s'han repartit roses a totes les senyores.
La festa ha continuat fins a quarts de tres de la matinada, pel que ens
consta tothom ha quedat content. Permeteu-me reproduir la frase d'una
cerverina, que per nos al tres defineix la nit: "A vui, aquesta festa, m' ha fent
sentir tant cerverina! ... "
En acabar ho hem recollit tot: les cadires plegades davant 1' Ajuntament,
les taules plegades a cada porxada i les deixalles al contenidor. De la neteja
se n'han encarregat els Serveis Municipals.

Dia 19
El dia comen~a a quarts de 6 del matí, anant al forn a buscar les coques i
preparant, tot seguit, la Capella i Placeta per la concorreguda Miss a de les 7.
No s'han cantat els goigs. Després de la Missa, el tradicional esmorzar de
coca amb xocolata acompanyat de barreja de moscatell i anís per un millor
baixant, que ha estat repartit, un any més, des de cal Vives, a mitja costa del
carrer de Buidasacs. Cal comentar que aquest popular esmorzar, antigament
estava reservats als portants.
A 2/4 de 9 s'ha comen~at el Repartiment de 1' Aigua. Aquest any hem
estrenat un dmtirs de terrissa vernissada i retolats amb "Sant Magí 1996". El
Lluis Sola s'ha cuidat d'organitzar els repartidors i de donar-los-hi un diploma acreditatiu de participació. Sigui per la publicació de l'itinerari o per
l'organització deis repartidors, la recaptació ha estat més quantiosa ..
El Magí Torres ha construit una peana per posar el bidó d' aigua que portem
a la "MAGINETA" del barrí dels Ametllers, la Niceta Armengol, que un any
més és cuidara de repartir-hi 1' Aigua. La peana esta preparada per guarnir-la
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de boix, els ferros estat torcats simulant les muntanyes de la Brufaganya i ho
presideix una reproducció de resina de la Imatge antiga del Santuari.
A mig matí i davant de la Universitat s'han afegit al repartiment de 1' Aigua
les Pubilles.
El Repartiment ha finalitzat a quarts de dues a la placeta del barrí.
L Avel.li Garriga, al pati que té a la Ciutat Jardí, hi hu fet un pou on hi ha
Lrobal aiguu sulfurosa. Segorn; ens diu, la Lroballa va ser en dia 19 i per
aquesta coincidencia de data i, també, per inaugmar un mural de rajoles
aJ CENTRE
esmaltarle que amb vistes de Cervera ha in tal.lat
PERMANENT D EXPOSf lÓ, ens ha demanat que al fer el Repartimenl
de 1 Aigua hi fes . im parada. Fa anys que no es reparteix per aquell se tor,
per la llunyania i per no partir la com itiva per mesure de seguretat vial.
L'itinerari ja estava fel publical i repartit, pero, la nostra missió és repartir
Aigua i encara més, a qui en demana: per lant, a !'acabar el Repartimcnt,
diguem- ne oficial. hi hem anal amb quatre cargues acompanyades del Sanl
Magí. El Sr. Balcells ha presidit la inauguració del singular i preciós mural.
L'aulor en ha explicat el que ha fet en els dos anys que ha durat el procés de
construcció. Dcspré hem passat al pou on hi hem abocat uigua per tal
d'escoltar el soro Uque fanal barrejar-se ambdues aigi.ies. Ens hi esperavem
amb beure frese i aperitiu.
Dels cóssos, un any més, se n'ha encarregat 1' Agrupament Escolta i Guia
Coll de les Savines. Senzillament perfecte, en saben de fer jugar a la quitxalla.
A les 8 del vespre s'ha celebrat la segona concorreguda Missa.
Finalment, a les 11 de la nit s'ha celebrat el hall de fi de festa, amenitzat
pel grup ACUARIO 2, ambla placeta plena de ballado rs fins a les tre. de la
matinada. Hi havia servei de bar i també estava oberta la botiga de recorus.
La "toia" ha consistit en escollir un electrodoméstic deis tres que entren
al sorteig: un equip de só, una cafetera amb molinet o un a pirador. El número premiat é el que e incideix amb les lrcs úllimes xifres del sorteig de la
ONCE del dia 20 d 'agos t. Els electrodomestics són de VIDEO SERVlS,
S.A. (Graells Bergada). El preu és de 200 Pts. per butlleta. Les butlletes han
eslat patrocinades perla Serradora de Cervera. El número premiat ha estat eJ
730, venul aJ propi establimcnt subministrador: VIDEO SERVTS, S.A. i la
Judit Carcasona Bonet !'afortunada que ha escollit 1 equip de s6.
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Varis.Tenim pendent l'assignatura deis GOIGS! Hi ha coses, com els Goigs,
que de tan populars que dieun que són, es perden perque ningú se les pren
seriosament! Uns perque no tenim capacitat musical i els altres perque sembla
poc. Estic molt conten que les corals cantin a Verdi i a qui sigui, pero, si us
plau, no oblideu les melodies més senzilles, penseu que qui va composar-les,
les va fer senzilles perque fossin a 1' abast de tothom! Ara us toca a vosaltres
descobrir aquesta senzillesa, que ben segur, us agradara.
El Triduum dedicat a Sant Magí, s'ha fetales 8 del vespre del dies 16, 17
i 18, amb una Capella pulida i endre~ada, un any més perles dones del barrí.
El tercer diumenge de setembre, dia 15, hem anata l' aplec de Sant Magí,
hem publicat un escrit al núm. 1227 de SEGARRA, 1•. Quinzena de desembre.
El Sr. Bisbe, per problemes d'agenda no ha pogut acceptar la invitació
per assitir a la Festa.
El Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, per
mitja de l'Institut Catala del Voluntariat (INCAVOL), té un acord amb 1' entitat
Suport Associatiu, de la que en som socis per assessorar-nos en tots els
aspectes jurídics, comptables i informatics que poguéssim necessitar.
Periüdicament se'ns envía documentació.
L'actual Regidora de Cultura i Pestes de 1' Ajuntament de Cervera, ens ha
convocat pel dia 26 de novembre per un canvi d'impressions sobre la
organització de les festes a Cervera.
Hem rebut cartes de felicitació pel contingut i diseny del Quadern.
Els gaiatos que s'han entregat al Sr. Pere Macias i al Sr. Josep M. Fusté
són obra i donació del Sr. Alfons Miró Fontanelles.
No tenim, encara, preparats els carros per lluir a la festa.
De la fotografía se n'ha encarregat Sebastia Caus. De filmar en video:
Josep M. lsante, Wenceslao Mora i Magí Torres.
Els classic mocadors que porten el repartidors d'aigua tenen l'inconvenient
de que hi queden molts plecs amb el perill de que els diners vagin a parar al
terra en lloc del fons del mocador. Recaptar amb altres estris, com per exemple,
guardioles, no ens agrada, no volem perdre tipisme. La solució ens l'ha
donat la Maria Farré, cosint una part de les cantodes, de tal manera que es
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puguin fer els mateixos nusos, peró que sois hi quedi un lloc per entrar els
diners.

Un any més ens cal agrair la col.laboració de tothom. Aquesta Festa,
entre al tres, té la virtut de la senzillessa, de la tendressa, de ser estimada per toU1om. Per aixo, tantes vegades ens plau escoltar la frase de:
Aixo ... , és perLa Festa de Sam Magí!, que com p deu compendre tant
ens encoratja i anima. Per tant cerverins, si us plau, no us cansen mai
de pronunciar-la, ja que sens dubte ens ajuda a tots plegats a viure i
disfrutar de la FESTA DE SANT MAGI! Moltes gracies!.
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lmatge en ceramica, situada al Santuari de la Brufaganya .
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Els repartidors de l'aigua. 1996
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Jau me Font, el portant de més edat.
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