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MEMÒRIA DE L’ANY 2010 DE L’ASSOCIACIÓ AMICS DE 
SANT MAGÍ

Josep Mas Segura
Associació Amics de Sant Magí

La Festa -Promoció-

El cartell.- Un any més ha estat 
dissenyat per Jordi Sàrries. El cartell en 
paper blanc, és a dues tintes, groc ataronjat 
i negre. És la imatge d’un càntir de 
ceràmica que surt per sobre del títol: “Sant 
Magí”, dintre del càntir hi ha l’altra part 
del títol: “Aigua de”, a l’ansa, com si fos 
una pegatina, hi ha el missatge: “Refresca 
l’estiu”, escrit amb una cal·ligrafia 
dissenyada expressament pel cartell. Al 
centre, sota el títol “Sant Magí”, hi ha en 
lletra negra el lloc i les dates de celebració 
(Cervera 15,18 i 19 d’agost 2010), a 
la línia següent amb lletra del color del 
cartell “la festa del barri”. Una sanefa que 
dóna la sensació d’aigua en moviment, 
separa els crèdits dels organismes oficials 
als que hem demanat col·laboració per 
a la festa: Generalitat de Catalunya, 
Diputació de Lleida, Consell Comarcal 
de la Segarra, Paeria de Cervera, Institut 
d’Estudis Ilerdencs, Centre Municipal 
de Cultura, Museu Comarcal de Cervera 
i l’Agència de Residus de Catalunya. 
S’han editat 250 cartells. És un cartell 
molt ben pensat. La paraula aigua, és 
dins el càntir. Aquest surt per sobre de 

les paraules Sant Magí. Els brocs del 
càntir donen la sensació del cap i la cua 
de l’emblemàtic ruquet de Sant Magí, que 
porta incorporat el missatge d’optimisme 
“Refresca l’estiu!”. Un any més, el Jordi, 
aconsegueix els objectius del cartell: que 
es faci mirar, que identifiqui la festa i 
reivindiqui el barri.

El programa d’actes.- Hem editat en 
un díptic el programa de la festa. Aquest 
programa de mà l’hem repartit per les 
bústies de tot Cervera. N’hem deixat, 
també, pels mostradors de les botigues. El 
Jordi Sàrries ha adaptat a la mida del díptic 
el dibuix del cartell i a la part inferior 
hi ha posat el títol: Programa d’actes i 
activitats. A la contraportada s’incorporen 
els crèdits dels organismes oficials. Se 
n’han editat 4.000.

Altres activitats promocionals.-

- El Centre Excursionista la Segarra 
dóna referència de la Marxa a la 
Brufaganya, en el seu programa semestral 
d’activitats.

- S’ha editat el “Quaderns Barri de Sant 
Magí Núm. 20”. Consta de 258 pàgines, 
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28 menys que el de l’any anterior. Es 
mantenen els mateixos criteris editorials 
iniciats l’any 1996: portada amb la imatge 
del cartell; separació entre els articles i els 
anuncis; un índex d’anunciants i un altre 
dels articles. Aquest any hem volgut fer 
un homenatge a l’Isidor Cònsul publicant 
al Quadern els texts que es van llegir a 
l’Auditori Municipal el dia del seu comiat. 
Es continua fent la separació per seccions: 
editorial i salutacions (4), de la història 
(9), de l’Isidor Cònsul (8), de la gent (18) 
i de l’associació (4). El format, el cos 
dels textos i la presentació del quadern, 
segueixen les característiques d’un llibre, 
amb el títol imprès al llom. L’edició l’hem 
coordinada amb el Max Turull, comptant 
amb la revisió lingüística de Teresa Puig, 
Anna Mas i Montserrat Pont. El quadern 
consta de 43 articles, complementats 
amb 60 fotografies, 2 dibuixos i 23 
il·lustracions. Ha estat possible l’edició 
dels 1.300 exemplars, el comptar amb 89 
anunciants col·laboradors.

- Un any més Joan Puig ens ha 
actualitzat la pàgina de Sant Magí a 
Internet: www.santmagi.org, que en un 
futur pròxim canviarem a: http://santmagi.
ecervera.cat/

- Ha sortit notícia de la Festa als diaris: 
Segre, La Mañana, La veu de la Segarra i 
Segarra Actualitat on ha estat portada un 
muntatge amb els cartells editats aquest 
últims anys pel Jordi Sàrries, a la vegada 
que li han dedicat el dossier.

- Entrevistes a: RAC1, Catalunya 
Ràdio i Ràdio Tàrrega.

Dia 15. “Arriba a Sant Magí com 
puguis”

XIX Marxa a la Brufaganya.

Per organitzar-la, hem comptat, com 

els altres anys, amb la col·laboració del 
Centre Excursionista de la Segarra, de 
la Penya Ciclista, del Grup de ciclistes 
tot terreny BTT i el grup de voluntaris 
que preparen l’esmorzar. Aquest any s’hi 
han afegit un grup de Quads que donaven 
suport als ciclistes de “Mountain Bike”.

Hem informat al Cos de Mossos 
d’Esquadra de l’activitat i del trajecte 
que seguim.

Per poder recollir el boix i l’espígol, 
hem demanat permís al Departament de 
Medi Ambient i Habitatge, a l’Ajuntament 
de Pontils, a l’Ajuntament de Bellprat i al 
propietari de la finca.

Els bombers no van poder venir a 
marcar el camí. El dia 11 d’agost el vam 
anar a marcar el “Serafín” Gutiérrez, 
el Domingo Benet, amb la furgoneta, 
i jo. La inscripció era a 8 €. El tiquet, 
amb les bases de participació i numerat, 
donava dret a esmorzar, a la samarreta 
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de record, a poder tornar amb l’autocar 
qui ho necessités, i a participar al sorteig 
dels 117 regals, cedits pels comerços 
de Cervera i exposats a l’aparador de 
la Pastisseria Agustí. Queda reflectida 
aquesta col·laboració a les pàgines 
d’anunciants col·laboradors del Quadern.

El record és una samarreta de cotó 
de color blanc, amb la serigrafia, davant 
i darrera, de la imatge del cartell a dues 
tintes. Se n’han fet 350 unitats de diferents 
talles.

Per acompanyar els caminants des 
de Cervera hem comptat amb el suport 
del Parc de Bombers amb l’aportació de 
personal: Marc González i Albert Pujol. 
Així com també d’un vehicle tot terreny. 
Com els altres anys, també hem comptat 
amb el Miquel Codina amb el seu furgó, 
acompanyat aquest any del Ramon Rauret. 
Els guies han estat un any més el Xavier 
Juan i el Francesc Seroles.

S’organitza com els altres anys, el 
Miquel Codina s’avança i senyalitza amb 
lots d’intermitència els punts dubtosos. 
El vehicle del Parc de Bombers les va 
recollint per a tornar-les a donar al Miquel 
a cada punt d’agrupament, i així poder 
senyalitzar un nou tram fins al següent 
punt d’agrupament.

Dades de participació:

A les 6 del matí, davant la Capella de 
Sant Magí de Santa Coloma, l’Associació 
d’Amics de la Capelleta, ens esperaven 
amb la taula parada: coques, galetes, 
xocolata, llet, cafè... Tot un detall 
d’agermanament i col·laboració de la 
gent vinculada a l’entorn del sant de la 
Brufaganya. Vam poder comprovar el 
gran canvi que s’està produint en aquell 
espai. Trobar-se amb aquesta benvinguda 
reconforta i anima a tothom!

Repartim les tires fluorescents per tal 
que els caminants se les enganxin a la 
roba i sigui més segur el tram de 6 Km. de 
carretera que des d’aquí cal seguir. Hem 
descartat per massa llarg el trajecte que 
vam fer l’any passat. Com els altres anys, 
seguim les instruccions dels bombers: fan 
col·locar un vehicle al davant i un altre 
al darrera dels caminants, amb les llums 
d’intermitència enceses, això fa circular 
amb més prudència el trànsit que hi pot 
haver. 

Per donar suport als ciclistes de 
carretera hem comptat amb el vehicle amb 
remolc de la pròpia Penya Ciclista conduït 
per l’Antoni Vendrell.

Per vetllar pels participants amb 
bicicleta de muntanya hem comptat 
amb el furgó del Josep Castellà, conduït 

Modalitat 2010 2009  +/- Horari sortida    Lloc

Caminant des de Cervera 38         48  -10 2/4 d’1 de la nit   Pl. Sant Magí

Caminant des de Santa Coloma  46        49    -3 5 del matí       Pl. Portalet.

Corrent     1       3    -2 7 del matí     Pl. Sant Magí

Bicicleta de carretera     32     13    19 7 del matí     Pl. Sant Magí

Bicicleta de muntanya     53     46      7     7 del matí      Pl. Sant Magí

Quads   2       3     -1 7 del matí     Pl. Sant Magí

A cavall        -                 -     -

Gent del barri / varis 77     75       2 7 del matí     Pl. Sant Magí

Total d’inscripcions 249   234    15 
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per Josep M. Eroles i acompanyat del 
Jordi Vicente. Duen menjar, aigua, una 
farmaciola, obsequi d’Asepeyo i eines 
especifiques per bicicleta, facilitades per 
Esports Truga.

Aquest any hi han participat 2 vehicles 
“Quads”, han donat suport als ciclistes 
BTT.

Com els altres anys a l’autocar hi 
portem tot el necessari per a l’esmorzar. El 
pa acabat de fer del Forn Sant Pere Claver, 
fuets, formatge, tomàquets i els estoigs de 
pernil, ja tallat, que un any més hem trobat 
pagats! Moltíssimes gràcies!

L’esmorzar és un treball en equip. Per 
preparar els entrepans, es fa servir de taula 
la base de les arcades de la Capella de les 
Fonts. Aquests bàsicament són de pernil, 
tot i que també se’n fa algun de formatge, 
de fuet, o de xocolata per als més menuts. 

A quarts de nou del matí, amb la 

reconfortant visió de veure els dos 
autocars encarats per la tornada, arriben 
els cansats caminants. Fa estona que tenen 
l’esmorzar a punt i diferents begudes al 
furgó de Carbòniques Prat. 

Després d’esmorzar se sortegen els 
117 obsequis cedits pels comerciants de 
Cervera, entre els 249 participants inscrits. 
Com els altres anys, tenim en una bossa 
els resguards de les butlletes d’inscripció 
i això permet cantar el número i el nom 
dels afortunats. 

Tot seguit surten els autocars de 
tornada cap a Cervera, amb gent cansada, 
però contenta d’haver participat. 

Les bicicletes les ha recollit el remolc 
de la Penya Ciclista, el furgó de les 
begudes i el furgó de Transports Pedrós 
Vila.

La Paeria ens ha deixat l’equip de 
megafonia que ha servit per cantar els 
números del sorteig.
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El camió per a portar els feixos de 
boix, les garrafes d’aigua, les bicicletes, 
etc., ha estat el de Transports Pedrós Vila. 

Ens hem quedat quatre per anar a 
la missa al Santuari, que aquest any se 
celebrava a les 12. Mn. Francesc Gallart 
ens recorda que cada tercer diumenge 
de mes hi celebra missa, així com també 
ens explica les feines que s’han anat fent 
durant l’any (cada tercer dissabte de 
mes), pel grup de voluntaris convocats 
per l’Associació Amics de Sant Magí de 
la Brufaganya i el seu entorn.

Com cada any, cal agrair la solidaritat, 
la col·laboració i la bona predisposició 
de tothom. 

Dia 18 -Vigília-

A les set del matí, posem la vela a la 
placeta. Hi ha un veí que es queixa per 
que fem soroll abans de les 8 del matí. 
El jovent prepara la botiga de records i 

després acaba de guarnir amb serrells de 
colors els carrers Buidasacs, Estudivell, 
Mn. Arques, Sant Magí i Convent de Sant 
Domènec. Amb el menjar que va sobrar de 
la caminada del dia 15 anem tots plegats a 
esmorzar a casa del Mingo. Després, anem 
amb el Mingo a cal Cisteró a guarnir el 
carro amb boix i flors. La família Cisteró 
ens continua deixant els baixos de casa 
seva per guardar les cavalleries i tot el que 
es necessita per guarnir-les. Aquest any, la 
feina que durant tants anys va fer el Bep 
Cisteró, l’ha fet el Pau Vaqués, de l’hípica 
Cal So de Pavia. Ha portat una rècula de 
rucs acostumats a anar per les festes. La 
mula pel carro l’ha dut de la quadra Pujol 
de Manresa. També hem comptat amb dos 
ruquets que encara conserven la família 
Cisteró.

Les dones del barri completen la neteja 
de la Capella que ja van iniciar el primer 
dia del Tríduum. També posen a punt els 
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ramets d’espígol que, a estones, han anat 
preparant. 

Al migdia hem anat al campanar per 
fer el Toc de Festa.

Després de dinar, el Domènec Benet, 
amb el tractor i la carreta, ha dut tot el 
material (argadells, albardes, cingles, 
cordes, faldons, bridons, campanetes, 
esquelles i picarols) a cal Cisteró, per 
tal de guarnir-los a la pròpia quadra, fet 
que ens dóna més tranquil·litat i control. 
Mentrestant, un altre grup prepara i 
numera les taules pel sopar a la Plaça 
Major. A l’igual que els altres anys, i per 
evitar els corrents d’aire, s’ha posat un 
tendal on acaben els porxos de davant 
de l’església Parroquial i unes borrasses 
al portal que dóna accés a la costa de 
Buidasacs. 

Entrada de l’Aigua

A les 6 hem començat a guarnir els 

animals. Es notava que estan acostumats 
a diferents mans, tots ells eren molt dòcils 
i manejables.

A les 8 del vespre, s’inicia l’Entrada de 
l’Aigua amb el tradicional recorregut de 
la Placeta de l’Estació a la de Sant Magí 
i, un any més, amb repartiment d’Aigua. 
Encapçala la comitiva, l’escenificació del 
Sant a càrrec de Jordi Casado Samitier, 
aquest any estrenant una nova bandera 
que ha bordat la Matilde Capdevila. 
L’acompanyen les pubilles de l’any 2009, 
la Laura Solé Comorera i l’Alba Vilaró 
Solé. A continuació, els Regidors del 
Consistori Municipal, amb els membres 
de la Junta de l’Associació, Magí Torres 
i Francesc Seroles. Aquest any s’estrena 
el “Grup de vent del Conservatori de 
Música de Cervera” dirigit pel Xesco 
Grau. Els membres del grup de vent, 
eren: a la flauta: Gabriel Farrando, 
Alba Bosch, Anna Gené, Laia Boleda, 
Júlia Delgado, Anna Alexandre, Laura 
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Pallàs, Anna Montraveta, Anna Torres 
i Alexandra López. A l’oboè: Amadeu 
Segura i Carla Segura. Al clarinet: 
Mariona Armengol, Alba Granell, Ariadna 
Armengol, Margarita Garcia i Laia Ingla. 
A la trompa: Anaïs Coma i Adrià Caelles. 
Al trombó, Pau Carbonell. A l’acordió: 
Marc Jiménez. Al saxo: Xavier Puertas 
i Ricard Subias. A les trompetes: David 
Solernou i Gabriel Martí. I a la percussió, 
Gerard Cortadellas. L’acompanyament de 
la comitiva per part del Grup de vent del 
Conservatori de Música de Cervera, va ser 
tot un èxit! Van ser fortament aplaudits! I 
nosaltres entusiasmats i emocionats de tan 
feliç iniciativa: gràcies i per molts anys! 

Al seu darrera segueixen les càrregues 
menades pels portants, uniformats amb 
la camisa blanca i pantalons negres, 
seguint l’ordre següent:, Xavier Martí 
Pifarré, Domènec Benet Roig, Bernat 
Simón Benet, Lluís Simon Benet, Antoni 

Cisteró Jaume, Fabià Pont Pedrós, Marta 
Aldomà Boquet, Miquel Codina Padullés, 
Salvador Torres Font, Ramon Torres 
Font i Josep M. Canosa Cos. Tanca la 
comitiva el carro que meno jo, i de la 
màquina se’n cuida el Mingo. Un any 
més, el carro estava ple de quitxalla amb el 
vestit tradicional català, i aquest any eren: 
Àngela Gutiérrez Fernández, Maria Pont 
Pedrós, Laura i Miquel Requena Pont, 
Savina Encuentra Riu, Anna Pujol Taló, 
Pau i Jana Escutia Canela, Gerard, Arnau 
i Guillem Torras Canela, Martí i Laia Pirla 
Torrell, Bàrbara Torres Alcaide, i assentat 
al darrera, fent companyia al seu “iaio”, 
el Guillem Lleonart Benet.

El Joan Ramon Botet i el Pere 
Valverde, s’han posat al costat del carro 
a fi d’evitar que la roda pogués fer mal 
a ningú. 

 En arribar a la Placeta de l’Estació, 
els portants hem estat obsequiats per 
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part de l‘Associació amb: una mida del 
Sant per posar al bridó, una botella del 
cava, una capsa de galetes i un número 
pel sorteig d’un pernil. A la llista hi cal 
afegir els dos tiquets per l’esmorzar de la 
Brufaganya i un pel sopar de Sant Magí 
a la plaça Major.

Un any més podem constatar que 
l’Entrada de l’Aigua és el moment més 
esperat de la Festa, aquest any, amb 
la participació del Grup de vent del 
Conservatori de Música de Cervera, 
encara l’ha fet més emocionant. Que per 
molt anys ho sapiguem mantenir!

Sopar de Sant Magí

A les 10 de la nit se celebra el clàssic 
sopar de Sant Magí a la plaça Major, amb 
el pregó de la festa, el recuperat ball de la 
coca, l’elecció de les pubilles (antigament 
anomenades “reines de la Festa”) i el 
nomenament del “Maginet de l’any”.

La Victòria Fusté i el Ramon Rauret 
un any més han estat els encarregats de la 
venda anticipada dels tiquets numerats a 
les taquilles del Gran Teatre de la Passió 
i fins a última hora a la plaça. El preu del 
tiquet era de 15 €. Vam encomanar 400 
sopars i se’n van servir 378. 

Les 400 capses amb el sopar preparat 
per TitCatering (Nova Exquisite, S.L.), 
estan a punt sota els porxos de ca l’Alsina. 
Es distribueixen amb la mateixa celeritat 
dels altres anys. Cada capsa conté: una 
amanida de pasta, un tall de truita de 
patates, una coca de llonganissa, un panet 
amb tomata i pernil salat, pastes de full 
salades i un pastís. A la capsa també hi ha 
els coberts de plàstic, un vas gran, un vas 
petit, un sobre amb oli, vinagre, sal, sucre 
i un remenador per al cafè. El lot incloïa 
també el cafè, el vi i l’aigua. Al servir el 
cafè, hem repartit llet i licors (conyac o 
anís) a tothom que n’ha volgut. 
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Aquest any el cava estava doblement 
identificat, amb l’etiqueta i per primera 
vegada amb la xapa. L’etiqueta és la 
imatge del cartell, però el Jordi Sàrries, 
que està en tot, hi ha canviat el càntir, 
per la part superior d’una botella de cava, 
i el missatge, en el que ha substituït el 
“Refresca l’estiu!” per “Alegra la festa!”. 
Jordi, molt ben trobat!!!

Hem venut  bote l les  de l  cava 
etiquetades per a l’ocasió. Com l’any 
passat les teníem en refresc a cal Porredon, 
a les neveres que ens va deixar Carbonell 
Vins i Licors. 

El Xavier Juan un any més s’ha 
encarregat de donar la benvinguda a la 
Festa i ho fa amb el següent text:

Hola, bona nit a tothom i bon profit!

Esperem des de l’associació que 
us hagi agradat el sopar i que hagueu 
agafat forces per acabar de passar la 
nit. Abans de començar amb les coses 
importants d’aquest sopar de Sant Magí, 
m’agradaria destacar alguns dels actes o 
fets que s’han produït.

Pel que fa al Santuari de la Brufaganya, 
s’ha fet a Olot una nova imatge per 
substituir la robada l’any 2005. També, 
comentar-vos que l’Associació d’amics 
del barri de Sant Magí és soci fundador 
de l’Associació d’amics de Sant Magí de 
la Brufaganya, que vetlla per a que es 
mantingui aquest entorn. 

Pel que fa a la nostra capella del 
barri, s’està duent a terme la restauració 
del retaule que hi ha a dalt al cambril. És 
veritat que cada any es comenta, però és 
una feina lenta que s’ha de compaginar 
amb el dia a dia de les persones que ho 
fan, i des d’aquí, animar-les a continuar 
endavant.

Entrant ja a la festa d’aquest any, 
dir-vos que a l’Arriba a Sant Magí com 
puguis no es van fer els itineraris de l’any 
passat ja que hi va haver comentaris que 
era molt més llarg i pesat, i es va tornar, 
doncs, a l’anterior recorregut. Hi ha hagut 
una assistència de 84 caminants, 38 des 
de Cervera i els altres 46, es van afegir 
a Santa Coloma. També van participar-
hi 32 bicicletes de carretera i 53 de 

Sopar de Sant Magí. Foto de Sebastià Caus
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muntanya, a més de la gent que va venir 
amb els cotxes particulars. Tot i aquesta 
gran afluència, ens continua faltant gent 
que reculli boix i espígol per guarnir els 
animals i el barri.

Una sorpresa que vàrem tenir aquest 
any els caminants, va ser la benvinguda 
i esmorzar amb coca, xocolata i cafè 
que ens van fer els amics de Sant Magí 
de Santa Coloma, que van rebre’ns a la 
seva capella de Sant Magí, recentment 
restaurada. Agrair-los la bona voluntat 
i l’esforç d’estar allà un diumenge a les 
6 del matí.

Pel que fa a l’entrada i al repartiment 
de l’aigua, els animals que han format 
part de la comitiva són propietat del Pau 
de Cal So de Pavia.

La bandera que encapçala la comitiva 
amb Sant Magí, aquest any s’ha fet nova.

Per acabar ja, dir-vos que a l’església 
de Sant Joan hi ha una exposició 
“Publicacions editades a Cervera sobre 
Sant Magí”. En aquesta església, el dia 
de la inauguració de l’exposició s’hi van 
presentar, també, el Llibre dels Goigs 
de Sant Magí, de Mossèn Joan Roig i 
Montserrat, i el quadern del barri de Sant 
Magí núm. 20. Acompanyat, tot plegat, 
amb un concert de la coral les Savines. 

Agrair la col·laboració en aquesta 
exposició a la secció de Cultura Popular 
del Centre Municipal de Cultura, al 
Museu Comarcal i a la Regidoria de 
Cultura.

També a la Cafeteria el Campanar, 
tenim durant tot l’agost una exposició de 
cartells de la festa de Sant Magí. El dia de 
la inauguració va tenir lloc una xerrada, 
a càrrec de Josep Mas, amb el títol Jordi 
Sàrries dissenya per Sant Magí.

Bé, desprès d’haver-vos posat una 
mica al dia, continuem endavant perquè 
ens falta molta feina per fer: elecció de 
pregoner, maginet, pubilles i tenim molt 
poc temps per a fer-la.

El pregoner d’enguany, és un cerverí 
de soca-rel, i una persona que ha nascut i 
ha viscut sempre dins el barri i la festa de 
Sant Magí. Una persona molt entranyable 
per tots nosaltres, de la qual tots, però 
sobretot els més joves, hem aprés moltes 
coses del nostre passat i de la nostra terra. 
Ha pujat incalculables vegades aquí dalt i 
ens ha explicat tot el que sap. El pregoner 
d’enguany de la Festa de Sant Magí és el 
Sr. Miquel Pont Farré. Ha estat Capità 
del barri els anys 1961-1962, és vocal 
de l’Associació d’amics de Sant Magí, és 
l’autor dels llibres: Les feines de la vella 
pagesia (5 edicions), Calendari dels vells 
oficis i Vocabulari del pagès (2 edicions).

Les Pubil les  de l ’any passat , 
l’acompanyen cap a l’escenari.

El Miquel, ens detalla amb molt 
sentiment la seva vivència dins la Festa 
de Sant Magí. Va ser llargament aplaudit.

Seguidament el Xavier ens explica 
que el “Maginet” d’enguany, És una 
persona molt vinculada amb la Festa de 
Sant Magí: Capità de la Festa els anys 
1964-1965 i 1972-1973. Va fer de sant 
Magí els anys 1991 i 1992. Ha estat també 
portant durant dos anys. L’”animador” 
oficial dels cóssos. Ajudat i col·laborador 
en tot el que sap i pot fer per Sant Magí. 
Autor de nombroses peces de fusta “ altar 
de la Capella, imatges, etc..” Sempre 
té una broma per fer. És el Sr. Manuel 
Gutiérrez López, però tots el coneixem 
com a “Serafín”.

El Serafin, ben acompanyat per les 
Pubilles, va cap a l’escenari. Fa veure que 
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ensopega a les escales i puja a l’escenari 
de genolls (no hi podia faltar la broma). 
El Miquel Pont li entrega el clàssic record 
de la figura de ceràmica d’un relleu d’una 
càrrega davant d’un perfil de Cervera, 
disseny de l’artista segarrenc Francesc 
Sociats Roig (+01/05/2005). Les seves 
netes la Gesamí i l’Àngela, també li fan 
un obsequi.

Seguidament es demana la presència 
del Sr. Josep Raich a l’escenari per tal 
d’anunciar el nom de les Pubilles. Es 
recorda una vegada més que antigament 
rebien el títol de “Reines de la Festa”. 
Resulten nomenades la Laia Valverde 
Fusté, en representació local i la Núria 
Sala Huguet, en representació dels 
cerverins no residents. 

El Domènec Benet i el Lluís Simón 
acompanyem a la Laia i el Ramon Torres 
i Xavier Lleonart acompanyen a la Núria, 
Les bandes, brodades per la Sra. Trini 

Tolosa Comas les hi han posat les Pubilles 
de l’any passat la Laura Sala Comorera i 
l’Alba Vilaró i Solé. Els rams de flors de 
Floristeria Noemí els hi han donat el Sr. 
Joan Valldaura, Paer en Cap i el Sr. Josep 
Ortiz, Regidor de Serveis Municipals. Han 
estat obsequiades amb els regals següents: 
Joieria-rellotgeria Gisel, unes arrecades; 
Sastreria Miret, una brusa; Calçat Martí, 
unes bosses de mà; Sebastià Caus, un 
àlbum de fotografia; Òptica Riera, un 
necesser i una bossa; de l’Associació 
Amics de Sant Magí, uns pantalons i una 
capça de bombons. Les pubilles de l’any 
anterior, han estat obsequiades amb un 
ram de flors i una capsa de bombons.

Els tiquets del sopar van numerats 
i això ens facilita el sorteig dels regals 
de Seyart que són unes imatges dins un 
prisma de metacrilat, una mà innocent 
agafa tres resguards que corresponen: 
Clauer amb la imatge de Sant Jordi, el 

El Maginet “Serafín”, rep el regal de les seves nétes Gesamí i Àngela. Foto de Sebastià Caus
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número premiat és el 221, el té l’Anna 
Mas. Imatge d’un arbre, el número 
premiat és el 144, el té la M. Teresa Valés. 
Imatge d’una creu, el número premiat és 
el 303 i correspon a Pere Trilla.

Aquest any entre els portants se sorteja 
el pernil i una capsa de vi. Amb el número 
17, a la Marta Aldomà Boquet li toca la 
capsa de vi. Amb el número 9, a l’Antoni 
Cisteró Jaume li ha tocat el pernil.

Un dels motius de la convocatòria 
d’aquest Sopar de Sant Magí és la 
recuperació del Ball de la Coca, que 
antigament es feia en aquesta plaça Major 
a primera hora de la tarda del dia 19 
d’agost. Cal recordar que es tracta de la 
subhasta de les coques, també conegudes 
com a Coques musicades. L’adjudicatari 
té dret a triar el tipus de música, ritme 
o cançó i també qui pot ballar i qui no. 
Actualment hi afegim: que la persona o 
grup a qui es vulgui fer ballar, hi estigui 
d’acord. 

La primera coca se l’adjudica la 
taula del Joan Riu, per 50 €. Demanen 
que el Consistori en ple balli “El vals 
de las mariposas”. La segona coca se 
la queda la Victòria Fusté, per 55 € i 
demana que ballin un pasdoble els amics 
de Telesegarra. La tercera coca se l’ha 
quedat la taula dels de Telesegarra per 80 
€, demanen que balli la Victòria i tothom 
que vulgui. Crec hem tornat a aconseguir 
que aquest Ball de la coca sigui el que és: 
un divertiment!

El Xavier, en acomiadar-se, ens desitja 
que tinguem una molt bona diada de Sant 
Magí! Dóna pas al grup Zarabanda per 
cloure la festa amb un animat ball.

Com sempre, tot recollit, taules i 
cadires plegades i les escombraries als 
contenidors de reciclatge. 

Dia 19 -Sant Magí-

El dia comença a quarts de 6 del 
matí, anant al forn a buscar les coques i 

Xavier Juan, Josep Ortiz, Joan Valldaura amb les Pubilles Núria Sala, Laia Valverde, Alba Vilarò i Laura Sala. 
Foto de Sebastià Caus
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preparant, tot seguit, la Capella i la Placeta 
per a la concorreguda Missa de les 7. 

Després de la Missa, esmorzar de coca 
amb xocolata i barreja per a tothom que 
en vulgui (abans aquest esmorzar estava 
reservat només als portants). Un any més, 
se serveix a l’entrada de cal Vives, a mitja 
costa del carrer de Buidasacs.

A 2/4 de 9 s’ha començat  el 
Repartiment de l’Aigua. La Sílvia, l’Imma 
i el Xavier organitzen els repartidors que 
acompanyen la comitiva amb el mateix 
ordre de l’Entrada de l’Aigua, però sense 
les autoritats i canviant el Grup de vent 
del Conservatori per la banda Musical 
Alegria.

La intenció era d’incorporar el carro 
quan passa la comitiva per davant de cal 
Cisteró. Així ho vam fer. Al passar pel pas 
soterrat de l’estació, la mula va patinar i 
va caure, amb l’ensurt corresponent, sort 

que el carro anava buit! Ens va semblar 
prudent, després de seguir un tram, de 
tornar el carro cap a casa. El Xavier 
Lleonart segueix la comitiva amb el cotxe 
del Mingo ple de garrafes d’aigua, per tal 
d’abastar els repartidors. 

És una gran satisfacció veure, encara, 
molts cerverins al peu de casa seva 
amb el vas preparat per a rebre l’Aigua. 
I encara ho és més, comprovar que 
l’estimació per la festa de Sant Magí 
es transmet amb il·lusió de pares a fills. 
Diem això per la sorpresa que ens va 
donar la família Sala quan vam repartir 
l’aigua pel carrer Pou Nou, doncs ens 
esperaven 3 generacions amb una taula 
parada amb galetes “Maginet” i moscatell. 
Moltíssimes gràcies!!!

Com els altres anys, a mig matí i davant 
de la Universitat, s’han afegit a la comitiva 
les pubilles, per tal de fer una mica més 

Repartiment de l’Aigua. Pujant per la Barbacana. Foto de Sebastià Caus
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engalanada la resta de repartiment, que 
ha acabat a quarts de dues a la placeta 
de Sant Magí. M’ha fet trist veure que la 
canalla estaven preparats per tornar a pujar 
al carro, però les circumstàncies manen, 
i degut a la caiguda de la mula, no ens 
podíem arriscar.

Una dotació de la Policia Municipal 
ens ha acompanyat durant tot el recorregut. 
Un equip de neteja de la Paeria, s’ha 
encarregar de deixar-ho tot net.

Vam portar un bidó amb aigua a casa 
de la Dolors Canosa a fi de que en pogués 
fer el repartiment al barri del Ametllers. 

A les cinc de la tarda, abans dels 
Cóssos, el grup Sound de Secà, que durant 
l’any assaja al cobert del Jaume Font, ens 
ha obsequiat amb una cercavila pels carrers 
del barri. Un any més l’Agrupament 
Escolta i Guia Coll de les Savines, és qui 

s’ha encarregat dels cóssos. Tot i el ruixat 
d’estiu que va fer, els Cóssos van ser molt 
participats.

A les 8 del vespre s’ha celebrat la 
segona concorreguda Missa cantada, 
concelebrada per cinc capellans i amb 
sermó a càrrec de Mn. Carles Riera, rector 
dels Prats de Rei. (Podeu llegir el sermó 
a la pàgina 97) 

Un any més la Coral les Savines ha fet 
un concert i han cantat els goigs. 

Finalment, a les 11 de la nit a la 
placeta, s’ha celebrat el ball de fi de festa 
amenitzat pel grup Zarabanda. 

Exposicions.-

Aquest any hi van haver dues 
exposicions. El divendres dia 6 d’agost 
a l’església de Sant Joan es va presentar 
el “Llibre dels Goigs de Sant Magí”, el 

El grup de percussió Sound de Secà.  Foto de Victòria Fusté
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“Quaderns barri de sant Magí, Núm. 20” 
i l’exposició preparada conjuntament amb 
la Secció de Cultura Popular del Centre 
Municipal de Cultura, “Publicacions 
editades a Cervera sobre sant Magí”. Va 
cloure l’acte un breu concert de la Coral 
les Savines. 

El dissabte dia 7 d’agost, a la cafeteria 
el Campanar es va inaugurar l’exposició 
“Jordi Sàrries dissenya per Sant Magí”. 
A petició del Jordi i de la Carme, vaig fer 
una explicació dels cartells.

Defuncions.-

Durant l’any 2010 ens han deixat tot 
un seguit de gent vinculada al barri. 

El 5 de febrer, als 29 anys, Diego 
Gallardo González, participant de la festa i 
col·laborador amb la Pastisseria Sangrà. El 
7 de marc, als 84 anys, Cecília Rios Solé, 
veïna del barri. El dia 2 de maig, als 78 
anys, Engràcia Pou Farré, devota de sant 
Magí. El 4 de maig, als 86 anys, Roser de 
Nuix Capdevila, mare dels col·laboradors 
Mn. Josep M. Montiu i de l’Eduard 
Montiu; sogra de Magí Raich Brufau, 
pregoner de l’any 2001, així com també 
gran col·laborador i àvia de la Laia Raich 
Montiu, pubilla de l’any 2004. El 18 de 
maig, als 79 anys, Sebastià Xandri Borràs, 
del seu forn han sortit aquest darrers anys 
el panets pels esmorzars de les caminades 
i les coques per l’esmorzar del dia de 
Sant Magí. El 25 de maig, als 81 anys, 
Lluís Melgosa Creus, durant molts anys 
va facilitar-nos camió i xofer per portar 
l’Aigua des de les Fonts de la Brufaganya. 
L’11 de juny, als 92 anys, Francesc Bonet 
Estela, pare de Mn. Antoni Bonet, rector 
de la Parròquia de Santa Maria de Cervera 
i de Carme Bonet, ambdós col·laboradors 
habituals de la Festa. El 19 de juny, als 75 
anys, Joan Boldú Montraveta, ex veí del 

carrer de Buidasachs. El 23 de juny, als 84 
anys, Montserrat Anglarill Comas, la seva 
filla sempre ha estat de la colla de Sant 
Magí. El 10 de juliol, als 85 anys, Ramon 
Gabarró Porredon, gran coneixedor 
del món rural, un artista reproduint en 
miniatura escenes de la vida rural, aquests 
elements ens els havia deixat moltes 
vegades per adornar exposicions. El 30 de 
juliol, als 84 anys, Joan Huguet Mañé, ex 
veí del barri, Capità els anys 1954-1955 
i 1969-1970, i avi de la pubilla de l’any 
passat Núria Sala Huguet. L’1 d’agost, als 
87 anys, Ramon Tasies Ginestà; mentre va 
tenir la botiga de mobles no ens va faltar 
mai el regal pels portants. El 3 d’agost, als 
92 anys, Joan Marsans Segués, Maginet 
de l’any 2005, un gran amant de la Festa. 
Amb hores de diferència, el 3 de setembre, 
van morir el matrimoni format per Josep 
M. Balcells Arriazu i Dolors Rovira 
Brufau, un matrimoni assidu a la Festa. 
El 8 de setembre, als 97 anys, Jaume Font 
Martí, Maginet de l’any 1997, portant dels 
més antics, i avi dels portants Ramon i 
Salvador Torres Font. El 3 d’octubre, als 
24 anys, Daniel Sellàs Boquet, durant 
molt anys menava la càrrega del seu avi 
Ton. El 6 d’octubre, als 79 anys, Pilar 
Camarasa Terés, mare de Josep M. Eroles, 
que molts anys dóna suport als biciclistes 
de muntanya. El 15 d’octubre, als 80 anys, 
M. Teresa Falip Bonjoch, filla i germana 
de portant, ex veïna del C. Buidasacs, 
de cal Calapuig. El 23 d’octubre, als 
76 anys, Lluís Cortadelles Franquesa, 
ex veí del barri. El 23 d’octubre, als 93 
anys, Concepció Bonastra Cama, vídua 
de Ramon Bernaus, el músic que havia 
acompanyat la comitiva durant molts 
anys, de casa seva van sortir les partitures 
de les havaneres, el seu gendre ens 
col·labora en tot el que pot per la Festa, 
on hi participa tota la família. El 6 de 
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desembre, Josep M. Llorens Josa, casat 
amb Lluïsa Niubó, ex veïna del barri, i 
pare del Salvador Llorens col·laborador 
d’articles al Quadern.

De ben segur que em descuido algú, 
però tinguin la seguretat que no hi ha cap 
intenció, és per no saber-ho, per això faig 
extensible aquestes lletres, per tots els 
que durant la seva vida han fet possible 
la Festa de Sant Magí, rebin el nostre 
reconeixement i agraïment, així com tots 
els seus familiars, el condol.

Varis.-

Se segueix amb la restauració del 
retaule de fusta pel cambril.

S’ha estrenat una bandera nova feta 
per la Matilde Capdevila en la que hi 

ha brodat els símbols de Sant Magí: la 
palma i el gaieto. Aquests símbols són els 
mateixos que hi ha a la porta de la Capella 
que va fer el fuster Armengol Pipó. 

El diumenge 23 de maig de 2010, 
es va celebrar el 10è. Aniversari de la 
reconstrucció de la Capelleta del Clot 
de Sant Magí. La Nati Gutiérrez, va 
dissenyar un atractiu i gràfic cartell: el 
dibuix d’unes sabates per indicar l’hora 
de la caminada; el d’un entrepà, per 
indicar l’hora d’esmorzar; el d’un veler, 
per indicar la cantada d’havaneres; unes 
bitlles, per fer saber de la tirada i un bitllet 
de 5 €, indicava el preu de la inscripció. Al 
ser el 10è. aniversari a part de la caminada, 
la tirada de bitlles i l’esmorzar, hi va 
haver un concert d’havaneres a càrrec 
del Duet Alborada. Hem comptat amb 
la col·laboració de la Paeria de Cervera, 
de la Parròquia de Cervera, del Centre 
Excursionista de la Segarra, dels Grups de 
Bitlles i dels Veïns de la contrada. Un any 
més, a l’obrir el paquet de la llonganissa 
de la Xarcuteria Vilà, hi trobem el detall 
d’un paquet complementari. El premi de 
la tirada de bitlles era un pernil, i l’han 
disputat els següents equips: Barri del 
Ametllers, C.B Lloreta kin, C.B. Cervera, 
Los del Huerto, C.B. Mas Duran, C.B. 
Tordera, i C.B. Vergós. El guanyador va 
ser l’equip del barri dels Ametllers. Entre 
tots els inscrits vam sortejar un pernil i en 
va resultar guanyador, amb el número 73, 
Josep M. Lloveras. 

 Al Quaderns Barri de Sant Magí, 
Núm. 20, pàg. 161-168, el Josep M. 
Lloveras ho explica amb detall.

El Tríduum dedicat a Sant Magí dels 
dies 16, 17 i 18 s’ha fet com cada any a la 
Capella, a les 8 del vespre, amb celebració 
de la missa.

Jordi Casado lluint la nova bandera brodada per 
Matilde Capdevila. Foto de Sebastià Caus
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La Toia ha consistit en escollir un 
obsequi dels tres que entren al sorteig: 
una càmera de fotos digital EX-FH25, 
un Televisor LCD 26” EXIA HD2610 
i un ordinador portàtil ACER Aspire 
D250-ODK. El número premiat és el que 
coincideix amb les tres últimes xifres del 
sorteig de l’ONCE del dia 20 d’agost. 
Els obsequis són de Ferreteria Graells 
Bergadà i amb el seu patrocini hem venut 
els números a 2 € per butlleta. El número 
premiat ha estat el 860, venut per la Nonna 
Miró Lladó, i l’afortunat guanyador ha 
estat Carles Peiró Martínez. Ha escollit 
l’ordinador. Enhorabona!

A la cova, el Magí Torres ha tornat 
a fer funcionar els mecanismes que 
permeten que una imatge de Sant Magí 
doni tres cops amb el gaiato. Sempre hi 
ha gent expectant! 

La Nati Gutiérrez ha decorat uns 
davantals estrenats a l’aniversari de la 
Capelleta, i també ha fet uns imans amb 
la palma i el gaiato, que hem venut a la 
botiga del barri.

La Montse, de l’establiment Món de 
l’Art, ha refet els quadres que teníem 
penjats a la sagristia.

El diumenge 25 d’abril es va celebrar 
la festa a l’ermita de Sant Magí a Guardiola 
(la Noguera). En acabar la missa hi ha 
coca amb xocolata i beguda per a tothom 
mentre es venen les tires pel sorteig 
de diferents toies. Un any més podem 
constatar com n’està de cuidat tot aquest 
espai. Enhorabona veïns!

El segon diumenge de juny, aquest 
any era el dia 13, es va celebrar l’Aplec 
de les Roses al Santuari de la Brufaganya. 
L’organitzen els Maginets tarragonins. 

Els dies 26 i 27 de juny es va celebrar 
el 4rt. Aplec de la Capelleta de Sant Magí 

a Santa Coloma de Queralt. El diumenge 
27 es va fer la 3a. Trobada d’intercanvi de 
plaques de cava. Es podia comprar cava 
amb una xapa que tenia una fotografia de 
la Capelleta i una altra amb la fotografia 
de la porta de l’església parroquial de 
Santa Coloma.

El dia 16 d’agost els Amics dels 
cavalls de l’Anoia, han recuperat el pedró 
que els igualadins tenen al començament 
del camí que puja des de les fonts al 
santuari.

Des de l’any 2003, any en que 
la Confraria de Sant Magí Màrtir de 
Barcelona en va prendre l’acord, se 
celebra la festa de Sant Magí el diumenge 
més proper al 19 d’agost. Aquest any va 
ser el diumenge dia 22.

El Pedrò d’Igualada a Sant Magí de la Brufaganya.
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El dia 19, tercer diumenge de setembre, 
es va celebrar l’Aplec de Sant Magí, 
organitzat per la Confraria de Sant Magí 
màrtir de Barcelona. L’associació Amics 
de Sant Magí de la Brufaganya i el seu 
entorn, ha recuperat el Ball pla de Sant 
Magí. La recuperació s’ha dut a terme amb 
el professor de dansa catalana i coreògraf 
Joan Serra i Vilamitjana, Al sortir de missa 
es va dansar amb gran expectació. Havent 
dinat s’hi va tornar. Prèviament s’anava 
ensenyant els passos a tothom que els 
volia aprendre.

Aquest any el fotògraf encarregat de 
la festa ha estat Sebastià Caus. 

Transports Pedrós Vila (TPV), un any 
més, ens ha fet gratuïtament el servei de 
missatgeria amb els organismes oficials 
de Lleida i Barcelona.

A més a més de les nostres, hem tingut 
participacions pel sorteig de la loteria de 

Nadal de les Confraries de Barcelona i 
de Tarragona. Vam fer participacions del 
número 48550 i va estar premiat amb 6 
euros per cada un de jugat, és a dir cada 
butlleta estava premiada amb 24 €.

Per mitjà de l’Edmond Vidal, vam 
tenir coneixement que un llibreter de vell 
de la Llacuna tenia el Llibre del comptes 
de la Administració del Glorios Mr. y 
Há. Sn. Magí, any 1837”. Ens hi vam 
posar en contacte i després de negociar-
ho el vam adquirir. Vam demanar un ajut 
extraordinari a la Regidoria de Cultura 
i el Sr. Juli Lago ens va dir que ens 
ajudarien amb 500 €. El llibre requerirà 
un bon anàlisi per part dels historiadors. 
L’Assemblea general va acordar fer-ne 
un solemne lliurament a l’Arxiu Històric 
Comarcal de Cervera.

S’han demanat ajudes als diferents 
organismes oficials que n’han convocat 

La Laura, la Maria, el Miquel, el Julià i la Queralt dins els corns d’un argadell.  Foto de Teresa Pont
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d u r a n t  l ’ a n y  2 0 1 0 : 
Diputació  de  Lleida , 
Departament de Benestar 
i Família, Departament de 
Cultura. 

F ina lmen t ,  vo l em 
agrair la col·laboració 
de tot l’Ajuntament, tant 
del Consistori com del 
personal administratiu, 
policial i de serveis. Com 
cada any ens han ajudat en 
tot el que està al seu abast. 

En  aques t  cap í to l 
d’agraïment sempre hi 
ha el neguit d’oblidar-se 
d’algú. Si és el cas, no 
és pas amb intenció, per 
això volem que consti el 
reconeixement agraït per tothom que té 
el sentiment per a la Festa!

Moltes gràcies! 

Efemèrides 2011.

En el que va d’any ens cal lamentar 
la defunció de diferents persones 
relacionades amb Sant Magí. 

El 18 de gener, als 61 anys, Jaume 
Gomà Rosich, pel sopar de Sant Magí 
sempre ens va obrir els lavabos de la 
Paeria, on treballava. El 19 de gener, 
als 54 anys, Francesc Segura Muntané, 
empleat de Correus, gran admirador de 
la Festa. El 23 de febrer, als 69 anys, 
Josep M. Gomà Raich, mentre va poder 
ens va acompanyar i animar a la Festa. El 
2 de març. Als 85 anys, Consuelo Rubí 
Argelich, ex veïna del barri. El 22 de 
març, Mercè Farré Ingla, esposa de Josep 
M. Rius Tella, bon col·laborador de la 
Festa. El 20 d’abril, als 80 anys, Leonardo 
Santacana Trilla, la quantitat de vegades 

que havia escrit sobre Sant Magí a Segarra 
i als diaris que havia estat corresponsal. 
El 28 d’abril, als 98 anys, Isabel Solsona 
Duran, esposa del Dr. Josep Riu Porta, 
Maginet de l’any 1995, autor de la imatge 
de Sant Magí que anualment posem a la 
fornícula de la porta de la Capella. El 
22 de maig, als 74 anys, Ramon Dardé 
Matamala, mentre va tenir el bar Recreatiu 
no ens va faltar el cafè per la caminada.

El 24 d’abril es va celebrar a l’aplec 
de l’ermita de Sant Magí a Guardiola (la 
Noguera). Com sempre tot en perfecte 
estat de conservació. 

El 22 de maig hem celebrat l’11è. 
Aniversari de la reconstrucció de la 
Capelleta del Clot de Sant Magí. Amb la 
tradicional caminada i tirada de bitlles. 
Un mal entès entre la Paeria i l’oficina 
del Departament de Medi Ambient, m’ha 
portat el disgust d’un advertiment del seu 
cap per haver fet la festa sense comptar 
amb tots els permisos. Això no ha de 
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passar mai més! Per un paper, ningú m’ha 
de renyar!

 El 19 de juny s’ha celebrat l’Aplec de 
les Roses al Santuari de la Brufaganya. 
Tradicionalment es feia el segon diumenge 
de juny.

El 26 de juny, s’ha celebrat a Santa 
Coloma de Queralt la 4a. Trobada 
d’intercanvi de plaques de cava. S’ha 
editat una xapa de record amb la imatge 
de Sant Magí, i es pot adquirir la botella 
de cava acompanyada de dues xapes més.

El 3 de juliol es va celebrar el 5è. Aplec 
de la Capelleta de Sant Magí de Santa 
Coloma de Queralt. Es va nomenar soci 
d’honor al Sr. Pere Balsells, patrocinador 
al seu dia de la restauració. Hi va haver 
un esmorzar popular, missa presidida pel 
Sr. Arquebisbe de Tarragona, Monsenyor 
Jaume Pujol, i després l’actuació de 
Ballets de Catalunya. Una festa molt 
agradable en un espai magnífic que ens 
espera per acollir-nos la matinada del 

dia 15 quan hi passem per la Marxa a 
la Brufaganya. Els nostres amics han 
fet desbrossar un tram de camí per tal 
d’estalviar-nos un parell de kilòmetres 
de carretera. 

L’empresa de construccions del 
Miquel Codina ha netejat la teulada de la 
capella. Des de la deficient restauració de 
la muralla, algú hi puja. Calia repassar les 
teules i treure l’herba que hi neix.

Projectes... els de sempre:

- Reconstrucció del campanar i 
arranjament de la teulada.

- Edició del nou llibre de fotografia 
d’autor.

- Edició d’un CD de la diferent 
música que hi ha de Sant Magí.

- Construcció d’uns fogons a la 
Capelleta del Clot de Sant Magí, cercar-
hi aigua.

- Etc.

El grup de repartidors de l’Aigua. Foto de Sebastià Caus


