
UN ANY DE PUBILLATGE 

Victoria Fusté Domenjó 

Hola amics, 

Sóc la Victoria, si la del Fusté de les 
gasoses, la que juntament amb la Puri 
Garcia (esposa de Jaume Binefa), al sopar 
de Sant Magí de 1' any passat, els ami es i 

col·laboradors de Telesegarra, junt amb 
1' Associació amics de Sant Magí, ens 
varen donar a les dues una gran sorpre
sa: la de ser "Pubilles d'Honor de Sant 
Magí", una de les maximes distincions 
de la Festa. Pels molts amics que tinc a 
Cervera que no van poder estar-hi 
presents, us diré que quan em varen 
cridar, pujo a dalt i em veig venir de cara 
al Salvador Bordes carregat de coses: la 
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banda, una placa, flors, bombons ... , em 
vaig quedar gla9ada i amb les carnes que 
en tremolaven. 

Pero que carai Victoria, alguna cosa 
has de dir pel "micro", i ho vaig fer, no 
m'ho feu repetir, dones en aquells 
moments indos les neurones se' m varen 
paralitzar, pero també sé que va parlar el 
meu cor, com ara a 1' escriure aquestes 
ratlles, també és ell qui ho fa. Recordo, 
aixo si, ha ver dit que me la posaría indos 
per anar al "servei", cosa que no he fet! 
Pero puc dir-vos que me l'he mirat i 
remirat mil vegades i que cada vegada 
he tingut una sensació diferent: de 
carinyo, de gratitud, d'il·lusió, d'amistat 
i de no estar a 1' altura del que aquest guar
dó representa, pero els que em coneixeu, 
sabeu que faig el que puc per la Festa, i 
sabeu també com estimo Cervera, les 
seves institucions, els seus monuments, 
els carrers, pero sobretot la seva gent, (és 
fantastica). 

També sabeu que sóc molt xerraire, 
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que intento actuar amb fets, pero en 
silenci, no ho he aconseguit!!! Gracies 
per aquesta saba nova que m'ha 
representat tot aixo, i que pesa molt a 
l'hora de tomar a posar-me a treballar 
aquest any; fet dones el balan9 d'aquest 
any: el resultat... Positiu! 

Igual ha estat per la Puri, dones hem 
parlat moltes vegades i pensa comjo, en
cara que ella té molt més merit, ja que 
sense ser tilla d' aquí, dones és de Puebla 
de Trides (Ourense) i viu a Barcelona, 
poc a poc i de la ma del seu espos, el 
Jaume, ha apresa estimar la Festa tanto 
més quejo. 

Gracies dones per fer-nos l'Honor de 
ser Pubilles ("velles", pero Pubilles) i que 
Sant Magí ens doni salut i for9a anims 
per tirar endavant, un any més, aquests 
dies de la seva Festa que donen vida als 
estius de Cervera. 

Amb carinyo i de tot cor. Moltes 
gracies. 


