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PERSONES COMPROMESES 
AMBLA 

FESTA DE SANT MAGÍ 

Eduard Montiu de Nuix 

MARIA BRUFAU RIERA 

Una de les persones més devotes de 
Sant Magí, va morir a les primeres hores 
d'aquesta diada el passat 19 d'agost, 
mentre comen9ava el repartiment de 
1' aigua miraculosa. Va néixer a Mas 
Garreta i des del seu casament amb Magí 
Raich Goma vivía a Cervera. 

La Sra. Maria, com se la coneixia pel 
barri, es distingia per posseir unes qualitats 
humanes i personals envejables, com eren 
la seva capacitat de treball, tenacitat i 
convicció en uns valors solids i amb grans 
dots conversa, essent en definitiva, un estel 
que guiava a tota la família. Tots la 
recordem com una persona molt activa i 
ajudada en elllu'iment de la festa de Sant 
Magí de cada any. 

Els seus fills durant la llarga malaltia 
final li van poder donar una esplendida 
vellesa, a més de poder morir molt ben 
assistida a casa, com és el desig de molta 
gen t. 

Sant Magí, que com a Sant ho ha de 
poder tot, estic quasi segur que va 
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acompanyar a la Sra. Maria a 1' altre món 
ambla mateixa estimació i delicadesa que 
sempre ella li va professar. Quan es 
compleix el primer aniversari del seu 
traspas, els amics del barrí de Sant Magí 
volem palesar el nostre més sincer record 
i enyorament, de la persona en que ens 
hauríem d'emmirallar. Descansi en pau, 
qui pot ser considerada per merits propis, 
la nostra Magineta. 

RAMON GARRIGA ZAFRILLA 

La família Garriga és un referent de la 
nostra ciutat i va lligat amb una empresa i 
un nom significatiu: 1' AGUDANA, un 
escorxador que posteriorment fou 
homologat pel comer9 intercomunitari. 



El Sr. Ramon era el President 
d' aquesta indústria que, durant vint-i -cinc 
anys, va ser puntera a la nostra ciutat. Era 
fill il·lustre de Tora i, d'alguna manera, fill 
adoptiu de Cervera. Quan parlem dels 
inicis de la Cervera industrial, en els anys 
50 del segle passat, els noms de 1' Agudana, 
Tres Uves i Iberia Radio, van molt junts. 

Totbom coincidiria en que el Sr. 
Ramon era un borne detracte afable, d'una 
gran bonbornia i un treballador incansa
ble. Ja jubilat ajudava a Caritas i a la 
fundació Xavier Paules. Va morir en un 
dia tan significatiu com el de Nadal del 
2006, en el seu domicili de Cervera. 

La contribució amb la festa de Sant 
Magí per part de 1' Agudana queda 
reflexada en la relació dels anunciants 
durant aquest darrers 16 anys, i és durant 
la jubilació, quan podem veure al Sr. 
Ramon en el barri de Sant Magí, com un 
devot més cerverí. 
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JOAN CINCA MIRALLES 

Va néixer a Cervera el 3 de man;: de 
1942, al barri de Sant CristOfol i va morir 
el 9 de juliol actual. Un borne senzill, afa
ble i de molt bon tracte. La seva vida la
boral s' inicia en 1' empresa Font; durant 
30 anys conduí un camió de farratge, i els 
seus últims anys laborals els va treballar 
a 1' Agudana. Als seixanta anys es va ju
bilar i va posar un negoci i magatzem 
d'antiguitats. 

Era un amant del col·leccionisme 
seguint tires i firetes, i cercant estris vells 
i sobretot objectes cerverins o relacionats 
amb Cervera. 

Fins el darrer moment ajudava a la 
seva esposa Paquita Benet en la malaltia 
dels dos pares, i ell mateix m 'bavia 
explicat que, sense trobar-se massa bé, no 
es quedava a casa per no empitjorar més 
la situació, i no donar tanta feina a la seva 
dona. 



El Josep Mas encara avui explica com 
el va impressionar el dia que en Joan Cinca 
va anar a la reconstruida capelleta de Sant 
Magí, i el primer que va fer va ser treure's 
la gorra; un signe de respecte molt 
significatiu. 

No cal dir que sempre va ajudar als 
amics de Sant Magí en la diada del 19 
d'agost, en tot el que els fes falta. 

Mai volia figurar, sinó que prefería 
passar desapercebut. Fa quasi un any que, 
quan preparava la meva candidatura a la 
Presidencia del Casal, li vaig demanar si 
volia formar-ne part, i la seva resposta va 
ser molt sincera: "prefereixo estar-ne al 
marge, pero si et faltés una persona 
podries comptar amb mi." La caracterís
tica principal d' en J oan, és que era un gran 
amic dels seus amics. Malauradament 
traspassat en una edat encara jove, la seva 
perdua encara ens entristeix més. Rebi la 
seva farru1ia, i el seu fill Joaquim el nostre 
més sincer condol. 

ANTONIO MORA FELIPE 

Va néixer a Sariñena (Osea) el dia 2 
de juny de 1931 i va morir a Cervera el 9 
de maig de 2006. Durant 27 anys va ser el 
xofer de !'industrial Melgosa. Amb aquest 
camió, i com ho feien també el Jaume 
Cura i en Carbonen en els anys 50, anaven 
a Sant Magí amb els estris i portant gent 
que volia estar present a la Brufaganya. 

Els fills, Antonio i Ramon, eren els 
ajudants del portant número 1, en Francesc 
Castells, essent pera tota la farru1ia la festa 
de Sant Magí un dia molt important en 
les seves vides. 
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MARIA SALAT FARRE 

Nascuda a Talavera el 23 de febrer de 
1918, morí a Cervera el 28 de juliol de 
2006. 

Era l' esposa del portant i col·laborador 
del barri Fernando Vidal Farré, fill de 
Granyena. Com a bona mestressa de casa 



de pages ajudava al seu marit en les 
tasques agrícoles. Quan es van casar, l' any 
1944, van anar a viure al barrí de Sant 
Magí. 

Van tenir dos fills, en Josep Anton i 
en Ramon. 

El Josep Anton, ha fet diverses 
exposicions de ferro forjat, dues d'elles 
en la festa de Sant Magí. 

Era una dona molt familiar i caso lana 
que vivia pels seus 3 néts, 5 besnéts i una 
rebesnéta. 

Juntament amb les altres dones del 
barrí, ajudava a la neteja de la capella de 
SantMagí. 

JOSEP MARIA ROIG TORRES 

Nascut a Bellpuig el 20 de maig de 
1930, va morir a Cervera el 28 de mar~ 
actual. 

Comen~a la relació amb el barri i amb 
la festa, en casar-se la seva única tilla, la 
Carme, amb el Mingo, fill d'una de les 
cases amb més historia i tradició per la 
Festa de Sant Magí. 
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Ana va a la Brufaganya seguint la festa 
i acompanyant la família, amb gran entu
siasme. En els darrers anys, amb les seves 
importants limitacions físiques, baixava 
amb cadira de rodes a }'entrada per veure 
tant la comitiva dels portants, com per re
crear-se en l' ambient de la festa. En les 
vigílies de la festa, disfrutava ajudant a 
fer els ramets d'espígol que es fan e 
1' entrada de la casa, sota la mirada del Sant 
Magí que hi ha en un quadre de rajoles. 


