
, PERSONES COMPROMESES AMB 
LA FESTA DE SANT MAGÍ 

Eduard Montiu de Nuix 

Aquest any honorem sis importants personatges: AnicetaArmengol, 
Adelina Llorens, Pepita Martí, Francesc Castells, Jaume Portella i 
Siseo Sociats. L'Associació de Sant Magí vol deixar ben ciar que ens 
sabría molt greu descuidar-nos algun any algun personatge, de ser 
així us preguem ens ho fe u saber i ho esmenaríem l 'any següent. 

Aniceta Armengol Escudé. 

Era filia de la Prenyanosa, on va néixer un 
11 de mar«r de 1911, durant molts anys va 
viure al barri de Sant Magí i després als 
Ametllers. Es dóna la circumsamcia que l'any 
passat havia de sernomenada Magineta, pero 
va declinar aquesta distinció ja que per 
circumstancies familiars (havia mort ellO de 
setembre del 2003 el seu gendre Gerard 
Garcia Garcia) els anims no li permetien es
tar de festa. La va substituir com a Maginet 
Antoni Minguell, que ell mateix va tenir el 
bonic gest de dir que era Maginet per circumstancies, ja que en la re
unió de 1' Associació s' havia acordat que fos 1 'Aniceta, i si ella declina va 
aquesta pro posta ho fos 1' Antoni Minguell. 

Se la coneixia com la besavia de Sant Magí. Quan vivia al barriera 
com a capitana una de les persones mes actives en la organització de 
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la festa de Sant Magí. 

Als seus 93 anys era encara una persona molt vital, una dona adapta
da als temps actuals, era molt comprensiva amb la vida i reconciliava 
tothom. Sempre trobava una disculpa per a tot. Era una gran tertuliana, 
tant al primer com al segon barrí, on va viure tants anys. L'any 1965 es 
trasllada al barri dels Ametllers, al carrer Vent Sere núm. 28. La seva 
tasca durant la festa era repartir 1' Aigua al barri dels Ametllers, on hi 
viuen molts velns del barri de Sant Magí. Des del primer any tenia a 
punt 1' Aigua de Sant Magí, ramets d' espígol, els Quaderns de Sant 
Magí i una pe tita imatge del San t. La cosa més singular de 1' Aniceta va 
ser que en el moment en que el tdmsit va ser més intens perla N-11 fet 
que dificultava travessar-la, va donar aquest servei a aquell barri. 

Al Segarra Actualitat 1' Associació d' Amics de Sant Magí va fer un 
escrit el mes de febrer d' aquest any amb moti u de la mort de 1' Aniceta, 
que va tenir lloc el17 de gener de 2005, i la seva tilla gran Maria Farré 
Armengol, que és qui ens ha facilitat aquestes dades, diu que hi ha un 
error, jaque els fills són per ordre Maria, Carme i Jordi. Descansi en 
pau i a la vora de Sant Magí. 

Adelina Llorens Bofarull 

Mare de J aume Binefa, va morir el dia 
27 de mar~ d'enguany a Cervera. Ell, junt 
amb Josep Mas, Domenec Benet, Magí To
rres i Miquel Pont han estat i són els 
capdavanters de la llulda festa de Sant Magí 
en aquesta darrera etapa, que s'inicia l'any 
1990. Ben segur que la Sra. Llorens, a tra
vés del seu únic fill, era una entusiasta de la 
festa anyal de Sant Magí. Va néixer a 
Cervera el 30 de novembre de 1914. Molt 
jove va quedar vídua, quan el seu fill tenia 
tres anys i en la dura postguerra. Aquesta circumsamcia i 1' esperit de 
supervivencia la van portar a guanyar-se la vida venent per les cases 
productes i aliments de primera necessitat com carbó, lleixiu o sabó. 
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Abans havia estat uns 15 anys a la Bonavista idos anys coma repartido
ra de telegrames, quan ho regentava el Sr. Madem. També havia fet de 
cosidora a casa seva, fent pantalons per a la sastrería Guix. La seva 
il-lusió va ser sempre que el seu fill pogués tenir els estudis necessaris 
per poder-se guanyar la vida. 

Fou una dona com moltes altres, a qui la vida va endurir, pero que 
van saber lluitar per tirar endavant la família. Així ho recorda Miquel 
Pont en el seu escrit a Segarra Actualitat del mes de juliol, on di u que 
«quan els marits erenalfrontvan haver defermans i mimigues per posar 
un plat a la taula al fill i als padrins que tenien sota la seva 
responsabilitat". 

Els darrers 1 O anys ha estat cuidada a la residencia Mare Güell de 
Cervera, on ha rebut totes les atencions fins el dia del seu traspas. 

Des de 1 'Associació Amics de Sant Magí ens unim al dolor del seu 
fill Jau me Binefa i als molts condols rebuts en aquesta trista 
circumstancia. 

90 anys plens de vida de la Sra. Adelina, que volem avui recordar 
junt amb els altres personatges de gent implicada amb el barri de Sant 
Magí. Encara que en aquest cas ens toca de molt a prop, el nostre 
sentiment de dol és tan intens com en els altres casos, pero amb la petita 
o gran variant que en J aume és un puntal de la festa de Sant Magí. La 
perdua de la mare és sempre una ma~ada que sois es pot alleugerir eh 
part, quan els amics responen com un espera, i en aquest moment tots 
estero al teu costat. Descansi en pau la nostra conciutadana, una pau 
merescuda després de tants anys de lluitar, els primers anys en solitari, 
i després amb la tranquil·litat que el seu fill no ha escatimat esfor~os 
per donar-li una bona vellesa, que és en definitiva el que s'havia guanyat 
a pols. Un record en la missa de Sant Magí sera el millor que podem 
fer, i a més els creients podrem dedicar aquest especial dia una pregaria 
pera ella. 
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Pepita Martí i Rius 

Era filia de Cervera. Tota la 
seva joventut la va passar a 
Cervera, a cal Jesús de la Pla9a, 
fins que després va anar a viure a 
Lleida amb el seu marit, 
prestigiós advocat i polític 
d' enyorada memoria, Caries 
Cepero i Salat. L' any 1970, amb 
motiu del nomenament d'en 
Cepero com a delegat provincial de Sindicats a Tarragona, van anar a 
viure en aquesta bonica ciutat del Mediterrani. Feia uns tres mesos 
que la Pepita havia anata viure a Lleida, on va morir el passat dia 22 de 
juliol. Han tingut cinc fills i 11 néts. En la cerimonia d' acomiadament a 
la capella deis Franciscans de Lleida hi van assistir molts Cerverins, 
Tarragonins i Lleidatans, per donar el darrer adéu a una de les famílies 
amb més arrels Cerverines. La Pepita, tots la recordem comuna dona 
plena de vitalitat, de gran bellesa i d'una dol9or en el seu obert caracter. 
Molt enamorada del seu marit, encara no havia superat el tdmgol de la 
seva mort, fa quasi un parell d' anys. Com tanta gent que ha passat perla 
mort del seu company de tota la vida, no se'n podia fer la idea. Ara s'ha 
acabat aquesta llarga espera i els dos tomaran estar junts per sempre 
més. 

Era una parella molt lligada a les principals festes Cerverines: les 
Completes, la festa Major, Sant Magí, etc. Quan l'any 1999, Caries 
Cepero va ser designat Pregoner de la festa de Sant Magí, acompanyat de 
la seva esposa i família, van viure un dia inoblidable, així m'ho havien 
comentat els dos. Va fer un pregó molt poetic i es va declarar un gran 
devot del Sant i de la festa Maginiana, on es donen la ma roses pel 
record i aigua pera l'esperan9a. 1 sempre amb un sentiment pelegó. 

Els seus fills em comentaven que la seva senzillesa, amb gran 
estimació i entrega, era la que removía i lligava a tota la família. 

En el recordatori de la Pepita hi ha un bell escrit d'en Caries Cepero 
que transcric per la seva bellesa i emotivitat: 
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Qualsevol dia anirem al Balcó del Mediterrani i, agafats de lama, 
mirarem elllunya horitzó sobre les ones, pensant que en un lloc o altre 
del lluminós firmament celebrarem, com sempre junts, el segon 
cinquantenari de la nostra boda! 

Com a amic de la família i en nom i representació de 1' Associació 
d' Amics de Sant Magí, vaig assistir al funeral i acomiadament de la nostra 
estimada Pepita, amb profund sentiment de la desaparició d'una altra 
família Cerverina de tota la vida. Amb la vista molt delicada, em va 
enviar, no fa tres mesos, un esplendid treball poetic del seu marit sobre 
la guerra de successió a Cervera i una bella dedicatoria. Li vaig agrair 
telefonicament la seva delicadesa i em va dir: "Fins a 1' agost, que ens 
veurem a Cervera". Malauradament no ha estat així, i ho sento amb 
tota 1' anima. 

Francesc Castells Portella. 

Maginet de 1 'any 1999, nascut a 
Cervera el 27 d'abril de 1936. Casat amb 
Merce Orts i Gabarros, tenen una filia Me 
Llu'isa. 

Francesc Castells de jove va treballar 
com a pages, amb el seu pare, i després al 
SENPA (Servei Nacional de Productes 
Agraris). Des de ben petit va col·laborar 
amb la festa de Sant Magí, ja als anys 40. 
Ha estat un deis principals portants de la 
festa. La seva néta N atalia O laya Castells 
ha viscut tant aquesta festa que va fer un excel·lent treball de recerca a 
segon de batxillerat, tutoritzada per la professora de l'IES Antoni 
Torroja, Josefina Boquet, anomenat "Arrels d'una tradició. Festa de 
Sant Magí a Cervera" durant el curs 2003-2004, que li va mereixer un 
9 de qualificació. Aquest treball correspon a una clara influencia fami
liar de diverses generacions. A més, va ser pubilla l'any 2003. Dues 
nétes, Natalia i Ariadna, han seguit la petjada del seu avi, que tan 

97 



estimava aquella festa. Les vacances no les podia comen~ar sense que 
hagués passat el día de Sant Magí. 

En ser en Francesc el portant més antic, tenia el núm. 1, i no va fallar 
mai, a excepció de dos anys, el1986 quan el van operar del cor i un altre 
any que no es va trobar bé. Va agrair molt en Francesc ha ver estat escollit 
Maginet i que la seva néta fos pubilla de la festa de Sant Magí. 

Tothom que el coneixia bé sabia de l'esfor~ d'aquests darrers anys 
pel seu important problema del cor, que es va iniciar quan tenia 50 anys 
i que el va acompanyar fins a la seva mort als 69 anys, el dia 8 de juny 
2005. 

En Francesc era la tercera generació de portants: Francisco Castells 
S erra, J aume Castells Pomés i ell mateix. 

Al menjador de casa seva hi ha, en lloc destacat, la pe~a de cedtmica 
que 1' Associació li va regalar com a record del seu pas com a Maginet, 
on s'hi veu un perfil de Cervera amb un relleu d'una dtrrega i un pe
destal de Sant Magí. D'alguna forma, aquest 18 d'agost també hi sera 
present des d'un altre indret 

Jaume Portella i Graells. 

Neix a Cervera el21 de febrer de 1910. 
Es va dedicar sempre a la música i va com
pondré quatre havaneres en honor a Sant 
Magí, els anys 1981, 82 i 83, titularles " 
Visea Sant Magí ", on podem llegir: Per 
Sant Magí, per Sant Magí, tot és espígol i 
ro maní. 

Quan es va crear l'lnstitut Laboral de 
Cervera en va ser fins la seva jubilació el 
seu conserge, junt amb el company Pipó i 
Castemt. Va fer classes de música a 1' Es cola 
de Música com a professor de violí, fins 
que van venir els professors titulars. L' any 
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19841' Ajuntament de Cervera li va feruna placa enprova d'agra'iment 
per la tasca realitzada per J aume Portella a 1' Es cola de Música des de 
la seva fundació. 

Era una persona predestinada a la música. Va néixer a cal Graells, a 
les 12 del migdia del 1910, mentre al carrer hi havia un manubri que 
tocava, junt ambles campanes que anunciaven l'hora de 1' Ángelus. 

Era un dels components de 1' Orquestra Orotava, que durant quinze anys 
van tocar a la Granja de Tarrega. Abans havia tocat al ball del Casal. No hi 
havia cap festa de música a Cervera en que ell no hi participés, des del 
Santíssim Misteri, la Passió, les completes, fins a la cercavila del Barri de 
Sant Magí. Precisament ell va viure fins als cinc anys en aquest barri, 
concretament al carrer Estudivell. 

Estava casat amb Ángela Gabemet Vtles i tenen una filla, Carme Portella 
Gabemet, que ha tingut l'amabilitat d'explicar-nos vivencies del seu pare, 
tanta mi com al Josep Mas i al Ramon M. Razquin. 

Va morir a Igualada el dia 16 de juny del 2004, on va ser traslladat, a 
!'hospital, en els seus darrers dies, sinó hauria mort a Cervera, que és on va 
residir tota la seva vida. 

Els seus amics musicals eren Ramon M. XucUt i Simó Giribet. Els tres 
feien tertúlies a casa del Ramon M. Xucla i componien. També la seva 
tilla ha trobat una pe~ a musical, entre les moltes que va compondré el seu 
amic de 1' anima Simó Giribet, dedicada a 1' Antoni Solé Fusté, que es 
diu "El silenci del Violí". 

Com a gran casalista, el Casal va ser un lloc on hi va passar mol tes hores, 
tots el podem recordar llegint el diaris i fent els encreuats. 

Era, en definitiva, un home culte i bo que es feia respectar sense cridar 
aningú. 

Amb el seu cosí també músic, Ramon Rubinat, eren companys de 
música fins que va anar a viure a Lleida el Ramon. Jaume Portella no 
va tocar mai a les sardanes jaque no es considerava músic d'aquesta 
especialitat, en canvi, com tot geni, va composar una sardana que es di u 
Sardanes a Cervera. També té can~ons de Nadal, melodies, una 
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composició titulada Vals de les campan es, i va dedicar una can~ó a la 
néta que es diu Carmina. 

Uns anys molt entranyables van ser els anys de músic de la Passió, 
amb el professor Quintana, que va ser el seu mestre. Als 9 anys ja 
canta va a les Completes, i després en seria destacat músic. Una anecdota 
dol~a i entranyable va ser que quan fa uns anys va quedar immobilitzat 
i havia d' anar en cadira de rodes i no podia seguir els músics de Sant 
Magí, 1' ami e Lloren~ Subies, en passar per davant de casa seva li va fer 
un toe d'homenatge i li va dir: "Per tu, Portella". 

Diuen que al cel tot és felicitat, ben segur que un músic com l'amic 
Portella estara alegrant la festa a tots els traspassats. Reposi en pau. 

Siseo Sociats i Roig 

Ha estat el dissenyador dels bonics 
records de ceramica que des de 1993 han rebut 
els diferents maginets. El Siseo va néixer a 
Barcelona el 20 de juny de 1960 per raó del 
part, si bé va viure a Tarroja fins que l'any 
1986 va anar a viure a Granyanella on va 
instal·lar un petit taller de ceramica que 
després va ampliar, quan l'any 1991 es va 
instal·lar junt amb la seva esposa Carme 
Razquin a Cal Alió de Sant Pere dels Arquells, casa pairal dels Razquin
Jené, ion hi han tingut dues filies, Ona i Neu. El Siseo estudia dos anys 
a la prestigiosa escola Massana de Barcelona idos anys més a l'Escola 
d' Arts i oficis de Htrrega. 
En el taller que va muntar fa quasi vint anys hi transformava qualsevol 
material de fang, fusta o ferro. De la seva creativitat han sortit peces 
excel-lents. Ha estat un referent perque tothom pogués tenir un record de 
la Segarra. 
Sempre ha treballat per encarrec, ajudat de la Carme en les tasques de 
pintar, modelar, muntar, enfomar i polir els diversos materials que anava 
construint. Ha fet grans murals i moltes peces decoratives, ja fossin per 
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record de trobades, aniversaris o finals de curs. Li agradava inventar 
aparells que després li servissin per a la seva tasca. Actualment també 
feia els premis del concurs fotografic de Sant Magí. 

Va tenir una mort inesperada i sobtada, que es va produir a casa seva el 
dia 1 de maig d'enguany, i que ens va deixar tots trasbalsats, havent 
quedat mol tes coses en projecte. 

Podríem destacar tres importants ceramiques sobre Sant Magí 
dissenyades pel Siseo, d'una gran bellesa. Darrerament estava provant 
fer quadres amb el sistema antic, ésa dir, comuna especie d'imitació. 
Aquests darrers anys s'havia afeccionat a l'ordinador, fent muntatges 
fotografíes que després li servirien per modelar figures o rajoles. 

Mai es va desvincular de Tarroja, on era un referent i on ara reposen les 
seves despulles. En els seus treballs hi trobem sovint espigues, coma 
símbol de la nostra terra, que tant va estimar. L' any 1997 va dissenyar 
el bell panteó familiar de Cal Alió, on des del1995 hi reposa el seu oncle 
Josep M. Razquin Jené, durant vuit anys Alcalde de Cervera, després 
President de la Diputació de Lleida i finalment sotsdirector de la Bi
blioteca de Catalunya. 

El Siseo tots el recordarem per la seva bonhomia, la seva provada 
capacitat artística, i, com no, per ser un dels puntals de la festa de Sant 
Magí. Home, per tant, compromes amb la festa i amb el barri. 
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