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Camí de la Brufaganya. 

J osep Mas Segura 
Associació Amics de Sant Magí 

El Centre Excursionista de la Segarra ha fet una descripció detallada del 
camí que hem seguit aquests últims anys. En el document s'explica, amb 
referencia quilometrica, les característiques d'aquest itinerari. Seria bó edi
tar-ne un bon tiratge i distribuir-lo en 1' entom excursionista ja que en seran 
els usuaris i a la vegada els mantenedors d'aquest, diguem-ne, recuperat 
CAMÍ DE LA BRUFAGANY A. 

La Festa -Promoció-

El CARTELL. Amb el títol de Sant Magí, que a Cervera ja pressuposa 
"FESTA ",el Jordi Sarries ha enmarcat i perfilat un dibuix de color blau marí 
fose sobre fons beig, de 1' estampa del boix que hi ha als goigs de Cervera. És 
un dibuix de tra~ simple i profund, on hi resalten els elements de la vida: la 
Terra, el Sol, i 1' Aigua, i sobretot la figura de l'Home, en aquest cas la d'un 
personatge singular i humil: SANT MAGÍ. S'han editat 250 cartells. 

El PROGRAMAD' ACTES, seguint la línia inciada l'any passat, davant 
de les suspicacies que podia representar per algú el que aquest cartell es fes 
amb paper del Centre Municipal de Cultura, ja que al CMC hi consta més 
d' una crítica o queixa en contra, he m optat per fer-ne un totalment independent. 
L'ha dissenyat Jordi Sardes, del mateix format del cartell de la Festa, tinta 
blava sobre fons beig. La trama del dibuix és molt tenua per tal de facilitar la 
lectura de les 19 a e ti vitats que es concentren dels di es 15 al19 d' agost. S' han 
editat 250 cartells. 

El Centre Excursionista la Segarra ha fet un cartell per convocar la cami
nada. També se'n dóna referencia en el tríptic semestral d'activitats. 
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En un altre cartell, Promocions Artístiques Orobitg anuncia l'horari deis 
balls i deis grups musicals que hi intervenen. 

La Cerverina d' Art ha editat un cartell anunciant la inauguració i l'horari 
de l'exposició de dibuix i pintura, que amb el títol "Sant Magí: L'aigua", 
l'artista del barrí Lluís Niubó Sola, ens oferira durant els dies de la festa. 

Amb el suport del Departament de Benestar Social dios de la campanya 
"CATALUNYA, UN PAIS SOLIDAR!", s'han editat 500 díptics amb els 
itineraris i horaris, aproximats, de L'ENTRADA i del REPARTIMENT DE 
L' Al GUA, així com també igual nombre de díptics amb el planol de distribució 
de les taules pel sopar de germanor a la pla9a Major. Se n'han deixat al 
mostrador de diferents botigues perque tothom en podés a gafar, jaque no n' hi 
havia prou per fer-ne un repartiment general perles bústies. El disseny, obra 
de Jordi Sarries, consisteix en reproduir a la primera plana, el moti u del cartell 
anunciador, en el format escaient al paper personalitzat del Departament de 
Benestar Social. A la part central, d' un dels díptics, hi ha un planol de Cervera, 
on amb diferent tra91ineal, se' ns mostren els itineraris, tot resaltant diferents 
indrets, amb números o lletres, que són explicats a la llista del marge dret, amb 
indicació dellloc i de l'horari aproximat de pas; a l'altre hi ha un pHmol de 
la pla9a Major ambla distribució i numeració de les taules. A l'últim full hi 
ha els credits. El color de la tinta és el negre. 

S'ha editat un nou quadern, el "QUADERNS BARRI DE SANT MAGÍ 
Núm. 7". Consta de 124 pagines. La portada és el tema central del cartell 
anunciador adaptat al format del Quadern. S' ha comptat ambla col·laboració 
del Centre Municipal de Cultura, que ha repartit un exemplar a tots els seus 
subscriptors. S'ha seguit la mateixa línia editorial del Quadern núm. 6: sepa
rar els articles dels anuncis; índex d' anunciants; el format, el cos dels texts i 
la presentació del quadern amb característiques de llibre. De la verificació 
ortografica se n'ha encarregat un any més el Sr. Ramon Turull. El quadern 
esta composat per 19 art.icles, complementats amb: 13 fotografies, 1 il.lustració, 
2 planols, 9 dibuixos i 1 vocabulari, que junt amb els 64 anunciants han fet 
possible l'edició deis 1200 exemplars. Un any més, l'acollida ha estat excep
cional. 

Hem enviat unes 300 e artes als cerverins no residents que en tenim 1' adre9a. 
Així com també a ex-ve'ins del barri. 

Els diaris provincials: SEGRE i LA MAÑANA, n'han fet el corresponent 
comentari, per rnitja dels seus corresponsals Sr. Santesmases i Sr. Bertran. 
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Cal destacar el suplement setmanal per la comarca de la Segarra del diari 
SEGRE del divendres dia 15 d'agost. 

La premsa comarcal: LA VEU DE LA SEGARRA, n'ha fet un bon ressó, 
articles, entrevistes, publicació del programa d'actes, etc. 

A 1' Agenda de les pagines beig de La Vanguardia, també hi surt referencia 
de la Festa. 

Trobem a faltar a la publicació "Ara Lleida" que edita el Patronat 
lntercomarcal de Turisme "Terres de Lleida", una referencia a una de les 
festes seculars de la província. 

A SE GARRA ACTU ALIT A T, la revista mensual local, hi trobem: 
editorials, articles i comentaris. 

A la revista ETS JOVE?, una publicació local adreyada a aquest col·lectiu, 
hi ha un article que invita a la reflexió. Qualsevol activitat té diferents 
interpretacions: el que es vol dir o fer, el que es diu o es fa i el que s'entén. 
Mai ningú esta o este m en poder de tata la raó: en tot cas, potser la nostra raó, 
pero mai l'única. Tots tenim la nostra concepció de les coses que ens ve 
donada i a vegades condicionada per diferents motius: entorn, educació, sexe, 
raya, etc., fets que en frase de moda no ens fa ni millors ni pitjors, sino diferents. 
1 en aquesta diferencia d'entendre i veure les coses, és on hem de buscar la 
continu'itat de la nostra festa, tirant endavant els projectes d' aquest col·lectiu 
jove al qui ben aviat li haurem de passar el testimomi d'aquesta cursa de 
relleus que és la Festa de Sant Magí i que segons el meu entendre consisteix 
en: anar a buscar 1' aigua a les Fonts de la Brufaganya i repartir-la per Cervera. 

Per tal d'estar al dia amb els mitjants de comunicació actuals i amb el 
suport tecnic de J oan Puig, s 'ha mantingut un any més la pagina a INTERNET 
a la següent adreya: http://www.redestb.es/santmagi. 

La Festa ha sortit, també, per televisió: 

U na u ni tat m ovil de TVE 1, es va desplayar per filmar 1' Entrada de 1' Aigua, 
i recollir diferents opinions dels ve'ins, 1' endema es va poder veure en 1' apartat 
corresponent del TeleNoticies 

La Pepa Fernandez en el se u programa radiofonic: "Busca' m a la quatre ", 
va donar protagonisme a la Festa, en una conexió telefonica el di a 18 d' agost, 
que ens va permetre expressar-ne les nostres particularitats. 
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Divendres, dia 15 

Arriba a Sant Magí com puguis. 

S'ha convocat aquesta 6" Marxa amb el mateix lema, il·lusió i esperit de 
la primera. 

S'ha comptat ambla col.laboració del CENTRE EXCURSIONISTA DE 
LA SEGARRA, de la PENY A CICLISTA, del GRUP DE BICLISTES TOT 
TERRENY, i del PARC DE BOMBERS de Cervera, que un any més, ens ha 
donat suport tant en el marcatge del camí com en 1' acompanyament noctum 
amb dos vehicles: un tot terreny i l'ambuUmcia. Quedi reflexat el nostre 
reconeixement i encara més, agra'iment. 

El preu d'inscripció ha continuat sent de 500 Pts., amb dret a esmorzar, un 
record i poder tornar en autocar qui ho necessités. 

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 repartiment dels esmorzars com per la tornada en autocar. 

El record és un barret de palla. El distintiu de: 6". Marxa a SANT MAGÍ, 
CERVERA 15-VIII-97, s'ha gravat a la cinta de subjecció. 

A 2/4 d' 1 de la matinada del divendres dia 15 han sortit des de la Placeta 
de Sant Magí els 45 caminants. A les 5 del matí des de la pla9a del Portalet, 
ha sortit 1' autocar subvencionat pel Departament de Benestar Social, que ha 
acompanyat als 24 caminants, que a les 6 del matí, a 1' al9ada de Santa Coloma, 
s'han afegit a la caminada. Aprofitant aquesta incorporació, s'ha repartit, un 
any més, el café, donatiu d'Amadeu Vidal i que ha preparat Ramon Dardé del 
Saló Recreatiu, així com també galetes per tothom que n'ha volgut. Ha donat 
suport als caminants la dotació del Pare de Bombers 

Per dificultats d'organització aquest any no hi han participat cavalls. 

A 2/4 de 7, des de la Placeta de Sant Magí han sortit els 8 biciclistes de 
carretera. El vehicle de la propia Penya Ciclista els ha donat suport. La 
majoria ha tomat en bicicleta. 

A la mateixa hora i del mateix lloc, han sortit els 26 biciclistes de "Mountain 
Bike". 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 
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recollidors del boix, de l'espígol o barballó i de 1' Aigua. 

Un any més, acompanyats pels Srs. Pernau (propietaris de la finca), una 
gentada, feli~ esmorzant a 1' esplanada de les fonts. S' han repartit 350 entrepans, 
la majoria de pernil, al tres de llangonissa seca o de formatge. Una furgoneta 
de Carboniques Prat, portava la nevera amb begudes fresques. 

A les 12 hem anata missa al Santuari. Ens hi ha convocat el toe de festa 
de les campanes de Cervera que s' escolta va pels altaveus del campanar. Aquesta 
sorpresa ha estat preparada pel Sr. Miquel Puig que ha deixat al Sr. Rector, 
la cassette: Els Toe de les Campan es de Santa Maria de Cervera. La tradiconal 
ofrena del cantir l'ha fet el portant JAUME FONT MARTI. Al sermó, Mn. 
V icen~ Morera, que es troba en recuperació d'un desprendiment de retina, hi 
ha destinat un espai per mostrar-nos la seva alegria pel manteniment de la 
tradició, tot encoratjant-nos ambla seva particular euforia. 

En acabar la missa, Mn. Vicen~ ha llegit i entregat la certificació que 
acredita la procedencia de l'aigua. 

El camió per portat els feixos de boix i les garrafes d' aigua un any més ha 
estat el del ex-veí Felip Isante. 

Han fet falta dos autocars per retornar els participants: un, comja hem dit, 
ha estat patrocinat pel Departament de Benestar Social, 1' altre, ha estat 
contractat a Transports COTS i ALSINA, S.L. Ambdós, molt bé! Quan 
arribaven els participants ja veien que estava tot preparat per la tornada, la 
qual cosa és, si més no, reconfortant! 

Exposició de pintura. 

A les 7 de la tarda, s' ha inaugurat a la Cerverina d' Art 1' Exposició de 
Pintura que amb el títol: "Sant Magí: L'aigua", ens ha ofert !'artista del barri 
Lluís Niubó Sola. 

Sardanes. 

A les 8 de la tarda,la quarta sardana que hem pogut esoltar i bailar a la Pla~a 
SantaAnna, ha estat la del mestre cerverí Simó Giribet: Lafesta de Sant Magí. 

Concert de campanes. 

A les 10 de la nit, després de les sardanes, Concert de Campanes a carrec 
dels Campaners de Cervera. 

La Carme Pollina ha estat l' encarregada de conduir aquest concert. 
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Primer ha fet una breu introducció historica del campanar i després amb 
l'ajut del programa de maque s'harepartit, ha anat presentant les campanes : 
Onzena, Trinitat, Carranca, Nova, Seny Major i Tibau, que al ser nomenades, 
el campaner, el Sr. Jaume Font en feia un petit repic per tal de que el públic 
en sentís el so. 

El concert a estat composat pels següents TOCS: 

-Toe d'Oració 

- Repicons 

- Toe de Congregació 

-Toe de Bilandó 

- Toe del Mes de Maria 

-Toe de Morts i d'Enterrament de 15 

-Toe de Foc 

- Toe de Somatent 

- Marxa deis Arengaders 

- Toe de Festa 

Abans de cada Toe, la Carme i ha fet una explicació del contingut, del 
motiu i de les campanes que hi intervenen. 

Els emocionats assitents han demanat la continultat d'aquest concert, per 
la nostra part mirarem de complaure'ls. 

Diumenge, dia 17 

A les 7 de la tarda, a 1' Auditori Mucicipal, la presentació delllibre "Petit 
album de Cervera", del Sr. Ramon Turull. 

A l'acte hi han intervingut el Paer Sr. Ramon Balcells, el Sr. Miquel Pont 
en nom barri i el Sr. Turull, que en el seu parlament titulat "Una hora a Cervera 
des de 1' Auditori", ha explicat el contingut i motius que l'han impulsat a 
escriure' l. Volem agrair al Sr. Turullla deferencia i consideració que ha tingut 
envers la Festa de Sant Magí, al voler presentar aquest seu nou llibre durant 
aquest di es. Gracies! 
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Dia 18 -Vigília-

Dia de molta feina! Al matí hem penjat la vela, observant un any més que 
esta molt recremada. 

El jovent, amb serrell de paper, ha guarnit els carrers de Buidassacs, 
Estudivell i Mn. Arques. Per guarnir el carrer de Sant Magí, d'acord amb els 
paletes que preparen el Castell per la festa de 1' Aquelarre, ha calgut esperar 
a que deixessin de passar els camions de 1' obra, fe in a que ha tingut de fer a 
última hora, un de sol, el Lluís Simon, dones els al tres ja estavem participant 
a !'Entrada de 1' Aigua. 

Les dones han netegat, endre~at i engalanat la capella; també han preparat 
els ramets d'espígol. 

Un any més, la botiga i el bar, ho hem montat als baixos de la casa del 
Miquel Pont. 

Al mig dia, el jovent del barrí, que també són campaners, han anata fer el 
repic general de campanes. 

Havent dinat, hem portat amb el tractor i carreta tots els materials: argadells, 
albardes, cingles, cordes, faldons, bridons i piquerols a casa de J osep Cisteró, 
per ten ir -ho tot a punt per guarnir els animals per 1' Entrada de 1' Aigua, després, 
hem anat a parar les taules a la Pla~a, pel sopar del vespre. Per evitar les 
corrents d'aire, s'ha posat un toldo on acaben els porxos de davant de la 
Parroquia i unes borrasses al portal que dóna accés a la costa de Buidassacs. 

Tot seguit cap a guarnir els animals, per viure en primera persona 
L'ENTRADA DEL' AIGUA. Després, corrents a desguarnir, per servir els 
sopars i disfrutar de la trobada. 1 com sempre, al'acabar, taules i cadires 
recollides i la brossa als contenidors. 

Entrada de 1 'Aigua. 

A les 8, 1 '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 repartinient d' Aigua al 
nombrós públic assistent. 

Aquest any ens han acompanyat els Diputats Provincials, Sr. Bordes i Sr. 
Niubó, que junt amb la majoria de regidors del consistori han presidit la 
comitiva, ocupant ellloc d'honor que abans ocupaven els "capitans" i que 
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molt ens plau que ho facin, per mostrar 1' actual dimensió de la Festa que des 
del caliu d'un barri és viscuda per "TOT" Cervera. 

La comitiva l'encap~ala: Jordi Casado Samitier, personificant molt 
dígnament la figura de Sant Magí. Segueixen: les pubilles de 1' any passat, la 
Banda XARANGA BONAIRE, després, les autoritats, a continuació, les 12 
r::arregues menades pels següents portants: Francesc Castells Portella, Jaume 
Font Martí, Antoni Boquet Tomas, Domenec Benet Roig, Fabia Pont Pedrós, 
Ramon Cisteró Jaume, Ramon Pifarré Solé, Isidre Vives Bonjoch, Bernat 
Simon Benet, Josep Puiggrós Prat, Gerard Garcia Farré i Josep Cisteró 
Jaume.Un carro, ple de quitxalla: la Laia, 1' Anna, la Maria, 1' Ariadna, el 
Lluís, l'Edgard i el Poi, vestits de catalans, menat per Josep Mas Segura i a la 
maquina el Miguel Pont Farré o el Domenec Benet Boldú. 

A l'arribar a la placeta de l'Estació, els portants, un any més, han estat 
obsequiats amb una botella de cava, una capsa de galetes i una participació de 
loteria del número 33852 del sorteig del 23 d'agost, un exemplar delllibre 
"Petit album de Cervera", així com també amb un número pel sorteig deis 
obsequis oferts per: Casa Guspí, Embotits "EL CIERVO", Casa Cervi, Banco 
Español de Crédito, Ramon Turull Bargués, Cal~ats Martí, Mobles Tasies, 
Moda Punt, Pastisseria Agustí, Viladot, Ferreteria Maja, Joieria Codina, Bar 
del Nord, Emmy Moda i Argentada, que com cada any, han estat exposats a 
1 'aparador de Cal~ats Martí. A tothom, mol tes grades! 

Com cada any, places i carrers plens de públic embadalit i satisfet de 
disfrutar un any més de L'ENTRADA DEL' AIGUA, que per molta gent, és 
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 el 
mateix proposit inicial: un sopar de germanor a la pla~a Major, 4ue ha permés 
recuperar actes que antigament es feien en aquest incomparable marc: el "ball 
de la coca" i les reines de la Festa. 

Aquest any he m escoltat els suggeriments que demanaven la numeració de 
les taules, que no hi hagués el neguit de poder seure o millor dit d' on poder 
seure. L' Ajuntament ens ha facilitat un planol de la Playa ambla distribució 
de les 42 taules que poden donar cabuda a 664 persones assegudes. 

Cal dir que la pla~a feia molt goig, tothom sabia on havia de seure, alguns 
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havien rebut copia del pHmol, al tres 1' havien agafat d' alguna botiga, al tres els 
i havíem donat al fer la reserva, pero tot i aixo, hi havia servei de benvinguda 
i d'acomodament. 

Seguint 1' experiencia dels anys anteriors, les 500 capses les tenim 
preparades al fons de la pla9a, sota els porxos del forn de ca l'Alsina, aixo, 
permet canviar-les pels 450 vals d'inscripció, en menys d'un quart d'hora. 

Aquest any el sopar ha estat preparat perla PASTISSERIA SANGRA. Ho 
han servit en una capsa que conté: un panet amb pernil dol9, un pastís de 
tonyina, una torrada amb escalibada, una tartaleta d'ensaladilla i un tall de 
pastís. 

Previament 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. 

Han vingut al sopar un quants dels ex-alumnes de l'Institut de Batxillerat 
"A. Torroja", seguint la iniciativa de l'any passat de fixar aquesta data com 
a 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. Sigue u benvinguts per molt anys!. 

Havent sopat és l'hora dels parlaments, el Miquel Pont, en nom de 
1' Associació, dóna la benvinguda i agraeix la participació i de mana la 
col.laboració de tothom per tal d' actualitzar les adreces i evitar les devolucions 
de correspondencia. 

De presentar la Festa, un any més, se n'ha encarregat, l'entranyable, la 
nostra, Pepa Fernandez Vallés, que ens manifesta: la satisfacció de poder-ho 
fer un any, la complaen9a d'haver compartit 1' Entrada de 1' Aigua, la dimensió 
cerverina de la Festa d'un barri. Recorda que Sant Magí no li ha concedit el 
miracle de 1' Autovia que va demanar-li 1' any passat i ens presenta al pregoner 
d'enguany, el Director de l'Escola Tecnica Superior d'Enginyeria de 
Telecomunicacions de la Universitat Politecnica de Catalunya el Dr. Antonio 
Elies Fusté. 

L 'Antonio pronuncia un filosOfic pregó que mereix ser comentat i analitzat 
en lloc apart d'aquesta memoria. La seva lectura ens ajudara a no perdre el 
nord de la Festa, a descobrir-hi coses i fets, a despertar el cerverisme que 
portem a dins, en definitiva a descobrir-nos i reconeixe'ns coma maginets i 
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com a cerverins. 

La Pepa Fernandez qualifica el prego de 1' Antonio amb els calificatius de 
fantastic i preciós. Aprofita la referencia que el pregoner ha tingut pel Sr. 
Turull, per testimoniar públicament la deferencia i atenció que ha tingut de 
presentar elllibre "PETIT ÁLBUM DE CERVERA", durant aquest dies de 
la festa. 

Tot seguit ens anuncia que coma "MAGINET" de l'any ha estat escollit 
el Sr. JAUME FONT MARTÍ. El campaner, el portant en actiu més vell (a 
l'any 1944 ja duia la carrega) i el més gran (va néixer a l'any 1913). En 
paruales de la Pepa un "maginet" molt especial i entranyable. És el primer 
"maginet" que rep la distinció personalment. Les "pubilles" 1' acompanyen 
cap a 1' escenari en mig d' uns forts aplaudiments de reconeixament. El Miquel 
Pontja l'espera i volgueumés casualitatque l'un perl'altre ens hemdescuidat 
el record a la capella. Un Oh! general de desencant. El Sr. Font, visiblement 
emocionat, va manifestar el seu agraYment, valorant per un igual 1' obsequi 
com 1' aten ció que se li havia tingut. El Miquelli va fer explicar el "Toe de 
temps" que segurament en altres epoques hauríem sentit aquella mateixa 
tarda, per desfer els inquietants núbols que ens havien acompanyat. Va expli
car-nos com anaven a buscar 1' Aigua quan ell va comen~ar a ser portant, tot 
contrastant el sacrifici que representava comparat amb ara, que anar a Sant 
Magí Lluny, ens diu amb una rialla, és anar de festa. El Miquel va recordar 
i agrair la constancia del Jaume com a portant, ja que mai, sota cap 
circumsamcia, ha deixat de dur la carrega. Ovació de gala quan el Sr. Jaume 
ha tornat cap a la taula. 

La Pepa Fernandez prepara l'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. Resulten elegides 
la Sílvia Mas Juarez, en representació dels cerverins no residents i la Carlota 
Miró Lladó, coma representant local. Les bandes (hrodades perla Sra. Teresa 
Tolosa Comas) les han posat les Pubilles de l'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 Magí Torres els hi han fet entrega dels obsequis donats per: J oieria 
Gis el un rellotge; de Sastrería Miret, Boutique Esclat i Sastrería Botines, roba 
de vestir; de Fotografía Gómez Grau, 1' album de fotos; bombons de la 
Pastisseria Sangra; i de J aume Binefa, una nina de porcellana i un portaretrats. 
Déu ni do! 
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Entretant hem anat a la capella a buscar el record pel Sr. Font i el primer 
acte oficial que fan les noves pubilles és anar-l'hi a entregar. Si alguna cosa 
té de positiu 1' involuntari descult, és que el Sr. Font va poder rebre una segona 
complaent i merescuda ovació. 

El record és una figura de cedimica de 1' artista segarrenc Francesc Sociats 
i consta d'un relleu d'una carrega davant d'un perfil de Cervera. 

Les Pubilles han obert el hall amb el Sr. Marimon i Sr. Balcells, amb 
música del grup KRATER 

Com ja hem dit, un dels motius d'aquest SOPAR DE SANT MAGÍ, és 
recuperar el "Ball de la Coca". Aquest any n'hem tornat a subhastar tres 
d'aquestes coques "musicades". La primera se l'ha quedat la família Colom
Llamas, han deixat hallar a tothom. La segona, eljovent del barrí, han triat un 
vals i ens han fet bailar als pares. Eloqüent. Aquest és 1' esperit dels 
continuadors! (Una cosa curiosa ha estat que la gental veure que era la taula 
del jovent qui puja va, amb complaen9a els l'hi ha deixat quedar). La tercera, 
la tradicionalment més renyida, se l'ha adjudicat la Sra. Balcells, la Sra. M. 
Dolors Curt, ha demanat una sardana i l'han ballatels sardanistes de les taules 
13 i 15. 

Perpoder fer el "hall de rams", s'han repartitroses pera totes les senyores. 

La festa ha continuat fins a quarts de tres de la matinada, pel que ens consta 
tothom ha quedat content i complagut. S'ha valorat molt positivament la 
numeració de les taules i que s' ocupi el mig de la pla9a en lloc del porxos com 
inicialment havíem fet. 

Permeteu-me reproduir una frase que l'any passat em va dir una senyora 
jaque d'alguna manera confirma els criteris del pregoner: "Avui, aquesta 
festa, m 'ha jet sentir tant cerverina! " ... 

En acabar, com sempre, 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 comen9a 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. 
Nos 'han cantat els goigs. Després de la Miss a, el tradicional es m orzar de coca 
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amb xocolata acompanyat de barreja de moscatell id' anís perun millor baixant. 
Ha estat repartit un any més des de cal Vives, a mitja costa del carrer de 
Buidassacs. Cal comentar que aquest popular esmorzar, antigament estava 
reservats als portants. 

A 2/4 de 9 s'ha comen<_rat el Repartiment de 1' Aigua. El Lluís Niubó, la 
Sílvia Benet i la Núria Garcia, s'han cuidat d'organitzar els repartidors i de 
donar-los-hi un diploma acreditatiu de participació. Sigui perla publicació de 
l'itinerari o per l'organització deis repartidors, la recaptació ha estat més 
quantiosa. Coma nota desfavorable cal dir que va ser sorprés algun repartidor 
d' aigua, robant! . Se'ls va fer fora tot retirant-los-hi dmtir i mocador. Aquest 
punt invita a la reflexió, aquest jovent que té més del que necessita ha de fer 
aixo? Robar a una festa que necessita de tot i de tots? Recordo que quan 
nosaltres repartíem, teníem establert una especie de concurs per saber qui 
havia recaptat més, potser seria bó tornar a aquest esperit. 

Del repartiment d' Aigua al barrí deis Ametllers un any més se n'ha cuidat 
la Niceta Armengol. 

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 de Sant Magí. 

L' A vel.li Garriga, ens ha tornat a demanar que anem a portar aigua, al 
CENTRE PERMANENT D'EXPOSICIÓ, que té a la Ciutat Jardí. Per 
l'organització és un problema. La nostra feina és anar a buscar 1' Aigua a la 
Brufaganya i repartir-la per Cervera, pero, Cervera s 'ha estés molt ija fa anys 
que s'ha optat perseguir un itinerari, diguem-ne classic i que ocupa tot un 
matí. Per seguretat vial, també ja fa anys, que no es parteix la comitiva. Mai 
es tara en el nostre proposit fer distincions. Tot i amb aixó, particularment, una 
vegada acabat el Repartiment hi hem anat amb una carrega. 

Dels "cóssos", un any més sen' 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 balladors fins a les tres de la 
matinada. Hi havia servei de bar i també estava oberta la botiga de records. 

La "toia" ha consistit en escollir un obsequi deis quatre que entren al 
sorteig: una batería de cuina, un equip de só, una maquina de cosir o un 
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motoserra. El número premiat és el que coincideix amb les tres últimes xifres 
del sorteig de la ONCE del dia 20 d'agost. Els obsequis són de VIDEO SER
VIS, S.A. (Graells Bergada). El preu és de 200 Pts. per butlleta. Les butlletes 
han estat patrocinades perla Serradora de Cervera. El número premiat ha estat 
e1290, un dels números que és va quedar el Xavier Juan Vives, i com corres pon 
a la joventut ha escollit 1' equip de só. 

4 de novembre de 1997. 

Aquest ha estat un dia en que el barrí s'ha omplert de dol. 

El Miquel Pont Pedrós, el Miquelet, el Miki, l'amic de tots i de tothom, 
moria en un absurd accident. 

Qui o feria el seu esfor~. gairebé sempre des de 1' anonimat, en les feines 
que no es veuen. Qui sempre tenia un somriure disponible, la ma per ajudar 
i encara més el cor. .. Era mort davant de la capella. 

No tornarem a escoltar-li més aquelles sinceres paraules: Compteu-hi! On 
convé ajuda? No patiu, ja ho faig jo! Que cal un cop de ma? Etc. Etc. Etc .. 

Encara que els maginets ja hauríem de saber que la mort no respecta ni edat 
ni condició, jaque són molts els portants que han sofert en la se va propia caro 
el que és perdre un fill (sense ganes de remoure doloroses ferides, recordem 
a l'Evarist, al Ramon, al'Enric, al Josep, a 1' Avel·li, ... que en plenajoventut 
i accidentalment ens van deixar), et quedes buit, sense saber que dir, ni que 
fer, ni com comprendre-ho, ni com acceptar-ho, quan, inexorablement, es 
torna a repetir el fet. 

Miquel, siguis on siguis, els que t'hem conegut no t' oblidarem mai. Et 
dure m alcor. Et farem servir d' exemple i de guia. T' enyorem. Trovem a faltar 
1' entusiasme i les ganes que pos aves en les coses. 

Estimats familiars, els maginets també estem de dol i alhora que us 
acompanyem el sentiment, us volem manifestar el reconeixement i 1' agra1ment 
per tot el que el Miquel ha fet per la Festa de Sant Magí. 

Varis.-

- Continua pendent 1' as signatura deis GOIGS! Hi ha coses, com els Goigs, 
que de tan populars que diuen que són, es perden perque ningú se les pren 
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seriosament! U ns perque no tenim capacitat musical, a d' al tres, potser, perque 
sembla poc. Estic molt content que les corals cantin als classics, pero, si us 
plau, no us oblideu de les melodies més senzilles, penseu que qui va composar
les, va fer-Ies senzilles perque fossin a l'abast de tothom! 

-El Triduum dedicat a Sant Magí, s'ha fet com cada any a la Capella, amb 
el següent horari: els di es 16 i 18, a les 8 del vespre, el dia 17, al ser diumenge, 
a les 7. 

- Del funcionament de la "COV A", amb tots els seus automatismes, se'n 
continua cuidant el trar;;ut del barrí, el Magí Torres. 

-El fusté del barrí, el Manuel Gutierrez, més conegut coma "Serafin", ha 
fet una capelleta de fusta treballada. L'hem possat amb una imatge de Sant 
Magí, a la primera columna, sobre la pica que abans s'hi possava l'aigua 
bene'ida. 

- El Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, per 
mitjadel'InstitutCataUtdel Voluntariat(INCAVOL), téunacordambl'entitat 
Suport Associatiu, de la que en som socis per assessorar-nos en tots els aspectes 
jurídics, comptables i informatics que poguessim necessitar. Periodicament 
se' ns envia documentació, aquest any els dossiers d' uns cursos sobre : L' IV A 
I L'IAE, LA NOVA LLEI D' ASSOCIACIONS, LA REFORMA LABORAL 
i LA DECLARACIO D'UTILITAT PUBLICA. 

- Hem participat en la 1" TROBADA D' ASSOCIACIONISME COMAR
CAL que es va celebrar durant els dies de la fira de Sant Isidre. Es va montar 
un estand en un dels porxos del pati de la Universitat. (Per més informació, 
vegi's la revista Núm. 6 del mes de juny de Se garra Actualitat, a les pagines 
19 i 20 s'explica, detalladament, la composició de l'estand). 

- Un dels carros ja esta reparat i aquest any ha format par de la comitiva, 
ple de quitxalla a !'Entrada de 1' Aigua i de garrafes durant el Repartiment. 

-De la fotografiase n'ha encarregat el Josep Serés de l'Estudi Fotografic 
Gómez Grau. De filmar en video: Josep M. Isante, Magí Torres i Wenceslao 
Mora. 

- Aquest any s'han estrenat quatre jocs de faldons pels argadells, de la 
confecció dels qual se n'ha encarregat la Maria Farré. 

-Ha quedat en projecte l'exposició fotografica: UN PASSAT RECENT, 
amb fotografies de Ramon Aldoma Xandri i Dolors Boquet Estruc. És tracta 
d'una interessant i curiosa mostra de fotografies de rucs fetes a Mali. 
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- Hem observat que la participació de la festa ve molt condicionada per 
l'edat, fins gairebé arribant a la majoria d'edat, hi ha una actitud de 
predisposició, de ganes d' anar a la festa, de tocar els ruquets, etc. Despres, ve 
un espai de temps on la posició és de: ja ho tenim vist aixo! Uns anys més tard 
s' acostuma a redescobrir la festa i al veure que conserva la candidesa que 
recordem, torna a omplir l'espai del cor que deben segur mai havia deixat. 

Per estar més a prop del jovent, vam pensar de preparar un festival de rock. 
Ens vam reunir amb els grups de Cervera, per explicar-los-hila idea, que com 
era d'esperar, els va agradar, fins i totja hi van trobar el nom: "CERVERA 
RUC ROCK". La nostra Associació oferia de fer el festival durant les fes tes, 
pero d' organitza-ho volíem que ho fes sin els propis grups, jaque nosaltres de 
guarnir carregues el que vulgueu, pero de rock, poc i passat de moda. Es va 
buscar una so lució entremig, que ho organitzessin els PUBS, pero va resultar 
que esta ven preparant alguna cosa per 1' Aquelarre i tenien 1' agenda molt 
atepe'ida. Cal dir que a tothom va agradar la idea, pero uns per anar a tope, i 
nosaltres per por, tot va quedar en un projecte recuperable en qualsevol moment. 
No sé com va ser que la notícia va arribar al mitjants de comunicació i van 
interessar-se per la iniciativa rapidament, Onda Cero, 40 Principales, Radio 
Lleida, etc. tots preguntaven que és aixo del RUC ROCK? 

- Vam convocar pel 21 de setembre una sortida en autocar per anar a 
1' Aplec de Sant Magí, que va quedar en aixo: una convocatoria. Caldra pensar 
d'organitzar-ho amb unes determinades condicions: d'horari, d'on i com 
menjar, de participació a 1' aplec, d' aparador de la nostra festa, etc. És un tema 
a parlar. 

- Per mitja de la Delegació Territorial a Lleida del Departament de Benestar 
Social, se' ns va demanar de participar en la Marató de TV3, dedicada enguany 
a la lluita contra les malalties genetiques. La nostra missió ha consistit en fer 
arribar un video a cada Escola tot demanant que el passessin per tal de 
sensibilitzar als alumnes, així com també en repartir adhesius i cartells 
publicitaris. Hem rebut cartes d'agra'iment i un diploma. 

La continu'itat d' aquesta Festa, que any rera anys ens sorprén a tots plegats, 
es basa en la col·laboració de tothom. Aquesta Festa no pot permetre' s el luxe 
de cap desavinen~a; per tant, MAGINETS: ajuntem esfor~os, solidaritzem
nos per fer front als contratemps, armonitzem els diferents punts de vista i 
així, se'ns dubte, podrem seguir disfrutant de la nostra singular i estimada 
FEST A DE SANT MAGI. Moltes gracies! 
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