
MEMORIA DE L' ANY 1998 DE L' ASSOCIACIÓ AMICS 
DESANTMAGÍ 

Camí de la Brufaganya. 

Josep Mas Segura 
Associació Amics de Sant Magí 

Continua pendent de publicar el document del Centre Excursionista de la 
Se garra on s' expliquen les característiques d' aquest itinerari. 

La Festa -Promoció-

El CARTELL. Aquest any és un dibuix d'un encintat, coronat i radiant 
gaiato, fent brollar l'aigua, complementat amb el text: "Un any més ... el 
miracle de l 'aigua ". Com el de 1' any passat porta el títol de Sant Magí, que 
a Cerveraja pressuposa "FESTA". El dibuix, obra de Jordi Sa.rries, és de color 
blau marí fose sobre fons beix, d'un tra¡; simple, pero, que transmet. A primer 
cop d'ull ja s'identifica la nostra festa. S'han editat 250 cartells. 

El PROGRAMAD' ACTES, segueix la mateixa línia de 1' any passat. L'ha 
dissenyat, també, Jordi Sarries, del mateix format del cartell de la Festa, amb 
tinta blava sobre fons beix. Al voltant del dibuix es detallen les activitats que 
es concentren entre els dies 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. 

En un altre cartell, Promocions Artístiques Orobitg, anuncia l'horari dels 
balls i deis grups musicals que hi intervenen. 

Amb el suport del Departament de Benestar Social dins 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' AIGUA, així com també igual nombre de díptics amb el planol de distribució 
de les taules pel sopar de germanor a la plac;a Major. Se n'han deixat al 
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mostrador de diferents botigues perque tothom en pogués agafar. El disseny, 
també és 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 tra¡; lineal, es 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 1' altre, 
hi ha un planol de la pla¡;a 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. 8". Consta de 140 pagines. La portada és el tema central del cartell 
anunciador adaptat al format del Quadern. S' ha comptat amb la col·laboració 
del Centre Municipal de Cultura, que n'ha repartit un exemplar a tots els seus 
subscriptors. S 'ha seguit la mateixa línia editorial iniciada en el Quadern 
núm. 6: separar els articles deis anuncis; índex d' anunciants; el format, el cos 
deis texts i la presentació del quadern amb caractetístiques de llibre. 

De la coordinació editorial se n'ha cuidat el Max Turull. De la correcció 
ortografica se n'ha encarregat un any més el Sr. Ramon Turull. 

Un record molt especial per 1' Armando S arrate, que tant sobtadament ens 
va deixar el día 10 d' abril de 1998, divendres san t. Costa de creure i pair com 
n' és de prim el fi1 de la vida. Entre al tres coses, aquests Quaderns, tenen molt 
que agrair-li, perque sense el seu esfor¡;, algun any, no haurien sortit al dia. 
Que descansi en pau! 

El quadern esta composat per 25 articles, complementats amb: 8 fotografíes, 
2 il·lustracions, 2 planols, 9 dibuixos, una partitura i 1 vocabulari, que junt 
amb els 82 anunciants han fet possible l'edició deis 1200 exemplars. Aquest 
any tots els exemplars han estat encolats. Un any més, 1' acollida ha estat 
excepcional. 

Hem enviat una carta de convocatoria junt amb el programa d' actes i el 
planol de distribució de taules als cerverins no residents que en tenim 1' adre¡; a. 
Així com també a ve'ins, ex-ve'ins i simpatitzants del barrí. 

Els diaris provincials: SEGRE i LA MAÑANA, n'han fet el corresponent 
comentad, per mitja dels seus corresponsals Sr. Santesmases i Sr. Bertran. 
Cal destacar el suplement setmanal per la comarca de la Segarra del diari 
SEGRE deis divendres día 15 d'agost. 
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La premsa comarcal: LA VEU DE LA SEGARRA, n'ha fet un bon ressó, 
articles, entrevistes, publicació del programa d'actes, etc. 

A SEGARRA ACTUALITAT, la revista mensual local, hi trobem: 
editorials, articles i comentaris. 

El Joan Puig ens ha actualitzat la pagina d'INTERNET al servidor local 
"lasegarra.com", la nova adre~a és: http://www.lasegarra.com/santmagi. 
A la portada hi ha substitu'it el dibuix del cartell i hi ha afegit el programa 
d' actes de l' any. 

La Festa ha sortit, també, per televisió: la Maria Dolors Elias va procurar, 
un any més, que una unitat mobil de TVE a Catalunya, es desplacés a Cervera 
per filmar l'Entrada del' Aigua, i recollir diferents opinions deis ve!ns. 
La Pepa Fernandez en el seu programa radiofonic: "Busca 'ns a la 
quatre ", va donar protagonisme a la Festa, en una connexió telefonica 
a 2/4 d'onze del matí dia 16 d'agost. Hi havia d'invitat al programa el 
Sr. Joan Grau, bon coneixedor de la cultura tradicional catalana. 

Divendres, dia 15 

Arriba a Sant Magí com puguis. 

S'ha convocat aquesta 7a Marxa amb el mateix lema, il·lusió i esperit de 
sempre. 

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 nocturn 
amb dos vehicles: un tot terreny i l' ambulancia. Quedi reflectit el nostre agra'it 
reconeixement. 

El preu d'inscripció ha estat de 700 Pts, un augment de 200 Pts. per tal 
d'evitar el deficit que en aquest concepte hi va haver l'any anterior. 

El tiquet, ambles bases de participació i numerat, donava dret: a esmorzar, 
al record, a poder tornar en autocar qui ho necessités i a participar en un sorteig 
d'un petit electrodomestic de la casa TAURUS. L'afortunada amb el Núm. 
108, ha estat la biciclista de mountain bike, Maria Jesús Marquez. D' aconseguir 
aquest obsequi se n'ha cuidat la Núria Pont. 

Els records són: una capelina impermeable, comprada al HiperlOO, una 
gorra, obsequi d'Eurotrak i un bolígraf, obsequi d' Argentada. El distintiu de: 
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78
• Marxa a SANT MAGÍ, CERVERA 15-VIII-98, s'ha imprés en una 

etiqueta que s 'ha enganxat junt amb el bolígraf a la bossa de la capelina. Amb 
la mateixa inscripció, el Ton Pedrós, s'ha cuidat de marcar la bisera de la 
gorra. 

A 2/4 d' 1 de la matinada del divendres dia 15 han sortit des de la Placeta 
de Sant Magí els 38 caminants. A les 5 del matí des de la plar;a del Portalet, 
ha sortit !'autocar subvencionat pel Departament de Benestar Social, que ha 
acompanyat als 27 caminants, que a les 6 del matí, a 1' alr;ada de Santa Coloma, 
s'han afegit a la caminada. 

Aprofitant aquesta incorporació, s 'ha repartit, un any més, el café, donatiu 
d'Amadeu Vidal, que ha preparat el Ramon Dardé del Saló Recreatiu, així 
com també, galetes per tothom que n' ha volgut. Com he m dit abans, han donat 
suport als caminants la dotació del Pare de Bombers. 

Cal destacar la participació a la caminada d'un senyor que seguia el pro
grama de RECUPERACIÓ DE LAS RUTAS JACOBEAS PER 
CATALUNYA, organitzada pels Amics de l'Apostol i del Camí de Sant 
Jaume de Barcelona. Al passar per Cervera va veure que hi havia organitzada 
la nostra caminada i com que de ganes de caminar no n'hi faltaven, s'hi va 
afegir. A 1' arribar a les fonts, i després, a dalt al Santuari, es va posar el vestit 
de pelegrí de Santiago (bacul, capa, barret. .. ), realment una imatge molt 
diferent i simpatica. 

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

A 2/4 de 7, des de la Placeta de Sant Magí han sortit els 20 biciclistes de 
carretera. El vehicle de la propia Penya Ciclista els ha donat su port. La majoria 
ha tornat en bicicleta. 

A la mateixa hora i del mateix lloc, han sortit els 19 biciclistes de "Mountain 
Bike". La majoria han tornat en 1' autocar. Les bicicletes les han recollit entre 
la furgoneta de les begudes i el camió del boix i l' aigua. 

També, a 2/4 de 7 i des de la Placeta, amb cotxes particulars, han sortit els 
recollidors del boix, de 1' espígol o barballó i de 1' aigua. 

El total d'inscrits ha estat de 172 persones. 

Un any més, acompanyats pels Srs. Pernau (propietaris de la finca), una 
gentada felir; esmorzava a 1' es planada de les fonts. S 'han repartit 200 entrepans 
d'embotits, cedits per 1' Agudana, S .A. i perla Cooperativa Avícola de Guissona. 
De tallar-los se n'ha cuidat un any més la Rosita de cal Muntanyés. 
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Una furgoneta de Carboniques Prat, portava la nevera ambles begudes. 

A les 12 hem anata missa al Santuari. La tradiconal ofrena del dmtir l'ha 
fet el portant JAUME FONT MARTI. En acabar la missa, Mn. Vicen9, ha 
llegit i entregat la certificació que acredita la procedencia de l' aigua. 

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

L' autocar de 75 places subvencionat pel Departament de Benestar Social, 
ha estat suficient per retornar als participants que no disposaven d'altre 
transport. 

Exposició. 

Tot i estar anunciada una exposició de fotografies, nos 'ha fet perno poder 
disposar de 1' espai anunciat. 

Sardanes i Concert de Campanes 

Ambla col·laboració deis sardanistes, a 2/4 de 8 de la tarda del dia 15 
d'agost, s'ha celebrat a la pla9a Major l'audició de sardanes ambla Cobla 
Juvenil Ciutat d'Igualada. 

A les 10 de la nit, després de les sardanes, els Campaners de Cervera han 
ofert un concert de campanes. 

El concert que ha estat presentat per la Carme Pollina, és una replica del 
de l'any passat, tant en materia explicativa comen el contingut dels toes. 
L'única diferencia és que aquests anys hem pogut posar a seure les tres 
campanes grans: Seny Major, Tibau i Nova. 

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

Sota els porxos hi havia les cadires plegables de 1' Ajuntament, prepararles 
per quien volgués fer ús. Potser hi hauria fet falta un més ampli servei de bar. 

Dia 18 -Vigília-

Al matí hem penjat la vela, observant, un any més, el recremada que esta. 

El jovent, amb el classic serrell de paper de colors, ha guarnit els carrers 
del barri: Buidasacs, Estudivell, Mn. Arques i Sant Magí. 

Les dones del barri, han netejat, endre9at i engalanat la e apella. Han preparat, 
també, els ramets d'espígol. 
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Un anymés, la botigaiel bar, s'hanmuntatals baixos de lacasadelMiquel 
Pon t. 

Al migdia, el jovent del barri, que també són campaners, han anat a fer el 
repic general de campanes. 

Després de dinar, amb el tractor i la carreta duiem tot el material: argadells, 
al bardes, cingles, cordes, faldons, bridons i piquerols a casa del J osep Cisteró, 
per tenir-ho tot a punt per guarnir els animals. 

Hem parat les taules a la Pla~a, pel sopar del vespre. Per evitar les corrents 
d'aire, s'ha posat un tendal on acaben els porxos de davant de la Parroquia i 
unes borrasses al portal que dóna accés a la costa de Buidasacs. 

Entrada de l' Aigua. 

A les 8, l'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 repartiment d' Aigua al 
nombrós públic assistent. 

Aquest any ens ha acompanyat el Diputat PrQvincial, Sr. Bordes. Per greu 
malaltia del Sr. Balcells, el Sr. Ramon Sisquella actua de Paer en cap i junt 
ambla majoria de regidors del consistori han presidit la comitiva, ocupant, un 
any més, ellloc d'honor que abans ocupa ven els "capitans" i que 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 
seriosament la figura de Sant Magí. 

Segueixen les pubilles, la Banda XARANGA BONAIRE, després, les 
autoritats, a continuació, la carga de dol (1) pel malaurat Miquel Pont, menada 
pel seu germa Fabia i tot seguit les 11 cargues menades pels següents portants: 
Francesc Castells Portella, Jaume Font Martí, Antoni Boquet Tomas, Domenec 
Benet Roig, Ramon Cisteró J aume, Ramon Pifarré Solé, Isidre Vives Bonjoch, 
Bernat Simon Benet, Josep Puiggrós Prat, Gerard Garcia Farré i .Tosep Cisteró 
Jaume. 

1 Carga de do/: Quan a la casad' algun portant hi havia hagut durant 1' any alguna defunció, i es volia anar 
a lafesta de Sant Magí, ja perno perdre ellloc d'ordre dintre de la comitiva, ja per que hi havia alguna 
prometenr;a, per devoció, etc., per tal de manifestar que es duia do/, nos 'encitava el bridó ni es guarnien 
els argadells, es posava elfeix de boix, que d' alguna manera acreditava haver anata buscar l'aigua, sobre 
els argadells i es cubria amb una mantellina negra. 
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El carro ple de quitxalla: la Laia, 1' Anna, la Maria, la Gesamí, les dues 
Ariadnes, el Lluís i l'Edgard, vestits de catalans, el mena Josep Mas Segura, 
de la maquina se' n cuida Gerard Garcia. 

Els animals, un any més, han estat llogats al Josep Cisteró, tret de l'euga 
del Josep Puiggrós i de la somereta "Tomasa" de Francisco Josep Trilla que 
menava el portant Jaume Font. 

Cal destacar el gest de 1' actual portant número u, el Sr. Francesc Castells, 
que sense tenir-hi cap obligació, ha cedit aquest lloc de privilegi a la carga de 
do l. 

A l'arribar a la placeta de l'Estació, els portants, aquest any, han estat 
obsequiats per part de 1 'Associació amb: una mida del Sant per posar al bridó, 
dos tiquets pel sopar, una botella de cava, el mateix que es va donar coma 
record de la caminada i un número pel sorteig d'uns electrodomestics de la 
casa Taurus. Una capsa de galetes per gentilesa de CAPRABO i un obsequi 
de la casa BENETTON. 

Veure l'animadíssima participació ciutadana, recompensa els esfor~os 
dedicats. 

Sopar de Sant Magí 

A les 10 de la nit, s'ha convocat EL SOPAR DE SANT MAGÍ, amb el 
mateix proposit de sempre: un sopar de germanor a la pla~a Major. Aquest 
sopar, ens ha permés recuperar dos actes que antigament es feien en aquest 
incomparable marc: el hall de la coca i les reines de la Festa. 

S' ha repetit la distribució numerada de les taules. Les taules del davant de 
lafont no s'han parat, afi de deixar espai pel nou bar-restaurant "laMensula". 
Tot i aixo les teníem a punt per parar en un altre lloc si haguessin fet falta. 

L'enllumenada pla~a feia goig de veure. 

S'ha repetit el servei de benvinguda i d'acomodament. 

Aquets any el sopar l'ha preparat la PASTISSERIA COLOM. Ho han 
servit en una capsa que conté: una coca amb escalibada, un entrepa de pernil 
i una pasta de full amb porros, formatge i pernil dol~. Després, mentre el J ordi 
partia el pastís, el jovent 1' anava repartint perles taules. Aquest any el pastís 
era de biscu'it i a cada tall hi havia un cantiret de xocolata, un dels símbols de 
la nostra festa. 

Les 400 cap~es les tenim preparades al fons de la pla~a, sota els porxos del 
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forn de ca 1' Alsina, aixo ens permet canviar-les pels tiquets en menys d'un 
quart d'hora. 

Previament s'han repartit per tates les taules les botelles refrescades de vi 
i d'aigua. Si es vol alguna beguda diferentes pot comprar al bar de cal 
Muntanyés: cava, cafe, licors ... L'altre bar de la plar;a, tot i avisar-los i de 
deixar-los espai no han preparat res. 

Els campaners no han planyut esforr;os per deleitar-nos amb un seguit toe 
de festa. 

Havent sopat és l'hora deis parlaments, el Miquel Pont, en nom de 
1' Associació, dóna la benvinguda i agraeix la participació i la col·laboració de 
tothom. Amb un valor i una serenar incommensurables recorda el dol de la 
seva família i es dirigeix aljovent, als amics del seu fill Miquel que han vingut 
al sopar, per agrair-los el gest, i manifestar-los que anyora el tra.fec de jovent 
que el seu fill els porta va a casa, els agraeix molt especialment la se va integritat. 
Ens dóna un missatge de continuar ambla festa, que el se u dol no ha d' entristir 
la festa, en fi, uns moments anuegadors d'emoció i de records. 

Tot seguit, el mateix Miquel recorda que per les obres de la variant de 
Cervera ha calgut ensorrar, amb compromís de reconstrucció, la capelleta del 
Clot de Sant Magí, i en record a la fidelitat en el manteniment i conservació 
que hi ha tingut la Sra. N úria Rius, és obsequiada amb una fotografia enmarcada 
de la imatge de pedra de la mencionada cape lleta. Les pubilles en mig de forts 
aplaudiments, es cuiden d' entregar-la a la visiblement emocionada Sra. Núria. 

Després aprofitant que l'escrit del Miquel al Quadern parla de les olives 
i que s'esta negociant a Brusel-les sobre l'oli i, també, per l'amistat personal 
que el Miquel té amb el conseller d' Agricultura Francesc X. Marimon, li fa 
entrega d'unes setrilleres on el vinagre és posat en una botelleta més petita 
dins d'unade més gran d'oli, perque faci saber als negociadors la comparació 
que al Miquel li han fet de la setrillera: Espanya és la botelleta petita de 
vinagre i que voltats com estem deis al tres pa'isos, molt més forts, haurem de 
bailar al so que vulguin. 

Anuncia la presencia del Professor d' Historia de la U ni versitat de Leicester, 
Graham J ones, que junt amb la se va esposa, ha vingut a Cervera per conéixer 
la nostra festa i completar 1' ampli estudi que esta fent de Sant Magí. Les 
pubilles 1i fan entrega d'un encintat gaiato. 

De presentar la Festa, un any més, se'n cuida l'entusiata Pepa Fernandez 
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Vallés. Es dirigeix amb anglés a la família J ones, comenta 1' emotiu record del 
Miquel, i presenta el pregoner d'enguany, un home molt vinculat al món 
cultural, crític literari, escriptor, elliterat Isidor Consul. 

L 'Isidor pronuncia el pregó: DONAR PEINA A SANT MAGÍ. És un 
pregó molt ben estructurat, argumentat i pronunciat, amb aplaudiments de 
complicitat durant la seva lectura. Reflecteix la realitat de la vida cerverina 
i en busca, per Cervera, el compromís de tots, inclos el de Sant Magí. 

La Pepa Fernandez el qualifica de meravellós i comenta que per dir tot el 
que ha dit, s'ha de dur Cervera alcor. 

Tot seguit ens anuncia que com a "MAGINET" de 1' any ha estat escollit 
el Sr. JOAN SALAT TARRATS. Explica que ha estat escollit perla seva 
actuació a 1' alcaldia quan perla manca de cavalleries, jaque de particulars 
sois n'hi havia dues a Cervera i no hi havia acord per si calia o no llogar-les, 
va de manar 1' ajuda a 1' exercit i durant dos anys un destacament va desplavar
se a Cervera. Amb els "mulos" resabiats i guits es va poder fer la festa. També, 
per reconéixer i agrair la rapidesa amb que dos anys seguits i per causa deis 
temporals d' estiu, el barri va quedar a les fosques, ell, personalment, es va 
cuidar que no hi faltés el corresponent grup electric. 

El record és la, gairebé ja, classica figura de ceramica dissenyada per 
1' artista segarrenc Francesc Sociats i que constad' un relleu d' una carga davant 
d'un perfil de Cervera, li és entregat pel portant Francesc Castells junt amb 
la seva 

néta Ariadna. El regal es fa esperar, de la vigília que és a punt a cal 
Muntanyés, pero no tenim la celeritat que cal per estar al costat de la Pepa en 
el moment precís, és el segon any que ens passa, aquest minut d'espera és 
etern i dóna la imatge de no estar organitzats. Cal corregir-ho! 

El Sr. Salat ens dirigeix unes para u les d' agrai'ment i de record deis fets que 
han motivat la distinció, així com també de les vivencies personals de la Festa: 
amb el cor de Mn. Comorera i Mn. Arques, 1' apreci i estima amb que es 
recollia i bevia 1' aigua a casa se va. És d' admirar la facilitat de paraula que té. 

Mentres tant, es reparteixen per les taules butlletes de subscripció a les 
publicacions del Centre Municipal de Cultura i la Pepa insta a que sen' omplin 
mol tes. 

Tenim dos electrodomestics de la casa T AURUS per sortejar entre els 
portants, la Laia i l'Elena treuen els números 12 i 2 que corresponen a Antoni 
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Boquet i a Domenec Benet. 

La Pepa prepara l ' auditori pel nomenament de les "Reines de laFesta" que 
ara anomenem "Pubilles". El Fabia Pont porta els sobres amb els noms. En 
resulten elegirles la Clara Raich Soler, en representació deis cerverins no 
residents i la Síl vi a Benet Roig, coma representant local. Les bandes (brodades, 
un any més, perla Sra. Teresa Tolosa Comas) els han posat les Pubilles de 
l'any passat. El Sr. Marimon i el Sr. Sisquella, els han donat els rams de flors 
de Floristeria Noemí. El Xavier Juan i la Merce Castells els han fet entrega 
deis obsequis donats per: Joieria Gisel un rellotge; de Sastrería Miret, Boutique 
Esclat i Sastrería Botines, roba de vestir; de Fotografía Gendre, l'album de 
fotos i bombons de la Pastisseria Colom. 

Les Pubilles han obert el ball amb el Sr. Marimon i Sr. Sisquella, amb un 
vals a carrec del grup ACUARIO 2. 

Un dels motius de la convocatoria d'aquest SOPAR DE SANT MAGÍ, és 
la recuperació del "Ball de la Coca", també conegudes com a "coques 
musicades". Cal recordar que el "ball de la coca" és una subhasta que dóna 
dret a 1' adjudicatari a triar el ti pus de música, ritme o can~ó i també qui pot 
bailar, o no. 

La primera coca se l'ha quedat la taula 37, els amics de l'enyorat "Miki", 
n' han pagat 5.000 Pts. Han triat una can~ó que els músics no duien al repertori 
i l'han canviat pel "xocolatero", sols podien bailar ells, els de la taula 37. 

La segona, la mateixa taula 37, de nou els amics del Miquel! Pel mateix 
preu de la primera. Després d'un fallit intent de fer hallar les pubilles amb uns 
"tímits" xicots, han triat un pas-doble i han deixat bailar a tothom. Cal comen
tar que perles pubilles no es va perdre ... 

La tercera, amb 1 'Elena Trilla, a dalt 1' entarimat mostrant la coca al públic, 
ha estat molt disputada, els de la taula 37, els amics del Miquel, també la 
volien. La família Balcells-Curt, també! I la coca anava pujant! Els joves 
buscant ajuda paternal ... N' o ferien 20.000 Pts i les dues coques queja tenien. 
Se les enginyaven totes. Finalment la família Balcells-Curt se !'adjudica per 
21 .000 Pts. I ara ve el bo! Al fer-los entrega de lacocaens diuenque solament 
la feien pujar per que la Festa de Sant Magí en sortís més beneficiada 
economicament, pero que la coca era perla taula 37! Els demanen que ballin 
ells i els cedeixen el dret de triar la música. Aquests, sorpresas, ningú s' espera va 
aquest gest! responen fent obsequi d'aquesta coca a la família Pont-Pedrós i 
és la Núria, la germana del dolgut Miquel, quila ve a recollir al mig de la pla~a 
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en mig d'emocionades abra~ades de tots els amics del seu difunt germa. La 
famíliaPont en vol ferpartíceps a tots i fa tallar la coca perrepartir-la pertotes 
les taules, com no podia ser d'altra manera, les altres dues coques tenen el 
mateix des tí. El jovent ha triat un rock que els permet alliberar mol tes energies 
contingudes. Uff! 

Després ha seguit el ball de festa fins a les dues de la matinada. 

En acabar, com sempre, tot recollit: les cadires plegades davant de 
1' A j untament, les taules plegades a cada porxada i les deixalles al contenidor. 
De la resta de neteja se n'ha encarregat el personal dels Serveis Municipals. 

Dia 19 -Sant Magí-

El dia comen~a a quarts de 6 del matí, anant al forn a buscar les coques i 
preparant, tot seguit, la Capella i Placeta perla concorreguda Miss a de les 7. 
No s'han cantat els goigs. 

Després de la Missa, a l'entrada de cal Vives, a mitja costa del carrer de 
Buidasacs, hi ha la taula parada: coca amb xocolata i porrons de barreja de 
moscatell i d'anís. Aquest antic esmorzar de portants és avui un acte molt 
popular. 

A 2/4 de 9 s'ha comen~at el Repartiment de 1' Aigua. El Lluís Niubó, la 
Sílvia Benet i la Núria Garcia, organitzen els repartidors. L 'Elisabeth Hidalgo 
substitueix el portant Josep Cisteró. A la maquina del carro s'hi posa Miquel 
Canela. 

El Domenec Benet Boldú, seguia la comitiva amb el cotxe ple de garrafes 
d'aigua, per tal d'abastir els repartidors 

A mig matí i davant de la Universitat la quitxalla ha tornat a pujar al carro 
i les pubilles que aquest any jarepartien aigua, s'han posatla banda perferuna 
mica més engalanada la comitiva. 

El Repartiment ha finalitzat a quarts de dues a la placeta de Sant Magí, els 
repartidors s'han fet una fotografia pel record i se'ls ha donat un diploma 
acreditatiu de participació, dissenyat, expressament, per Lluís Niubó. S'ha 
mantingut el mateix nivell de recaptació de 1' any passat. 

Una dotació de la Policia Municipal, ha vetllat perla seguretat de la comi
tiva. 

Del repartiment d' Aigua al barri deis Ametllers se n'ha tornat a cuidar la 
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Niceta Armengol. 

Dels "cóssos", un any més sen 'ha encarregat 1' Agrupament Escolta i Guia 
Coll de les Savines. Senzillament perfecte, en saben de fer jugar 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 ball 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 dels quatre que entren al 
sorteig: una mini cadena PHILIPS, un aparen d' aire condicionat FU JITSU, un 
forn microones MOULINEX o un telefon mobil ASCO M ELISTO amb 10.000 
Pts de carrega. 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 
SERVIS, S.A. (Graells Bergada). El preu és de 200 Pts. per butlleta. Les 
butlletes han estat patrocinades per la Serradora de Cervera que aprofita per 
comunicar la nova raó social CAMA CORT ADELLES, S .L. El número premiat 
ha estat el227, el va vendre el Xavier Juan Vives i !'afortunada guanyadora 
ha estat la Sra. Josefina Tous, d'Hostafrancs. 

La taula número 37 

Es mereix un apartat especial aquestjovent, amics i companys del malaurat 
Miquel. 

Al moment de comprar els tiquets els vaig preguntar: Voleu que la Pepa 
faci alguna menció de la vostra assistencia? 

El Marc, di u no, pero que ho consultara a la resta de companys. La resposta 
de l'endema, és: No! No volem cap protagonisme. Nosaltres el dia de laFesta 
anavem a sopar a casa del Miquel, i per desgracia aixo s'ha acabat. Pero ens 
sembla que d'alguna manera hi hem d'anar a sopar a Sant Magí. Per aixo 
venim! Sense cap tipus de protagonisme. 

Sigui perles especials paraules del pare del Miquel que tant encertadament 
els va dedicar, sigui pel que sigui, en van ser de protagonistes. I d'una manera 
tant espontania que emocionava. L'esperit vital i alegre que tenia el Miquel 
ens el van fer reviure. 

Gracies per ser tant naturals, espontanis i humans! 
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Que per molt anys ens puguem trobar en aquest, des de vosaltres, diferent 
"SOPAR DE SANT MAGÍ". 

Sr. Ramon Balcells Sala 

Després d'una dipida i sobtada malaltia, el dia 10 de setembre de 1998, va 
morir el Sr. Ramon Balcells, Paer en cap de 1' Ajuntament de Cervera. Era un 
gran entusiasta i animador de la festa. 

La presidencia de la comitiva de 1' Entrada de 1' Aigua 1' ocupa el Consistori 
des que va ser elegit alcalde. Aquest any, des del balcó de casa se va, va poder 
veure que es seguia mantenint aquesta iniciativa. 

Tot el que veia que podia beneficiar a la festa ens ho suggeria o ens ho 
preparava: va ser obra seva, que les sardanes del dia 15 d'agost es fessin a la 
Pla~a Major per enlla~ar-ho amb el concert de campanes, encara que, 
malauradament, ell ja no hi va poder assistir. 

Un deis seus últims escrits va ser precisament la SAL UT ACIÓ pel Quadern. 

Descansi en pau Sr. Balcells. 

Sr. Emilio Rabell Riera 

El dia 30 de novembre de 1998 és un dia de dol pel barri. Moria el Sr. 
Emilio Rabell Riera. Durant molt anys ha estat l'anima, l'organitzador, el 
mantenidor de la nostra singular festa. Sense la seva aprovació no es feia res. 

Amb enginy va organitzar un sorteig de regals entre els portants. Va pro
curar que no els faltés cap any la capsa de galetes, la botella de cava i la 
participació de loteria. Fins fa dos anys, ambla col·laboració del Srs. Jaume 
Morell i Ramon Balasch, es va cuidar de mantenir-ho. 

Les pagines del quinzenari "Segarra", del que n' era director, eren sempre 
a punt per parlar de Sant Magí. Hi podem trobar en aquest quinzenari de la 
seva firma o amb pseudonims: editorials, articles, poesies ... Cada any una 
descripció de la festa, que el temps fa molt valuosa. 

Hi va ha ver uns anys en que, seguint les se ves indicacions, es van enramar 
els carrers de Buidasacs i de Sant Magí, comes feia per Corpus, per recordar 
que antigament es guarnien els carrers d' aquesta manera. 

L' any 1990 amb moti u deis 200 anys de la construcció de la capella, es va 
editar el seu llibre "Espígol" que va ser presentat a la capella, després de 
!'entrada de 1' Aigua, amb lectura de poemes per part de M. Dolors Vilalta, 
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Pepa Fernandez i Mateu Carbonen, fet que va donar una nota cultural molt 
destacable als actes de la celebració. 

Aquests últims anys de la seva vida quan la salut li flaquejava, era un deis 
primers cerverins que acudia a la placeta de l'Estació, perdonar personalment 
les gracies als portants i obsequiar-los, seguia el recorregut de !'entrada de 
1' Aigua, feia el sorteig ... És que, el Sr. Rabell, la vivia intensament la festa 
de sant Magí. 

Quan aquesta Associació va creure que seria oportú reconéixer els merits 
de la gent per laFesta i es va crear el títol de "Maginet de 1' any", el Sr. Rabell, 
en va ser el primer nomenat. 

Si és que hi ha un més enlla, on, segons diuen, un dia tots ens hi hem de 
trobar, si és que és així, estem segurs que Sant Magí vol el Sr. Rabell ben a 
la vora, perque li expliqui com es viu la seva festa a Cervera i com sonen els 
versos que li va dedicar. Nosaltres li trobarem a faltar la presencia complaent 
i disposada i encara més, el savi consell. 

Descansi en pau Sr. Rabell. 

Visita del Molt Horable President de la Generalitat Sr. Jordi Pujol. 

El passat 28 de febrer de 1998, el President de la Generalitat de Catalunya, 
Senyor Jordi Pujol i Soley, va visitar la nostra ciutat per inaugurar el 
Conservatori de Música de Cervera, ubicat al Barri de Sant Magí. 

Per aquest motiu de ve'inatge, 1' Associació d' Amics de Sant Magí, va 
demanar si era possible de trobar un espai de temps en el programad' actes de 
la inauguració, per poder-li explicar al Senyor Pujol, el que és i comes viu a 
Cervera, la secular Festa del Barri on s'ha constru'it el Conservatori. 

L' Ajuntament, el Conservatori i el Servei de Protocol, van fer possible que 
el Senyor Pujol ens rebés al despatx de la Secretaria del Conservatori, on amb 
les explicacions de la Festa, li varem entregar: una col·lecció de Cartells de 
la Festa; el llibre "Repicons de Sant Magí" del Sr. Ramon Turull; elllibre 
"ESPÍGOL" Recull de Poemes del Sr. Emili Rabell; un cantir de terrissa deis 
de repartir aigua, fent-li saber que n'havia repartit; un gaiato adornat amb 
mides, invitant-lo a que el pugui fer servir a la Marxa a la Brufaganya que des 
de l'any 1992 hem recuperat; una col·lecció del "Quadern del Barri de Sant 
Magí", on queda reflectit 1' interes del barri pel record delllenguatge tradicio
nal de la vida rural en que ha perviscut la Festa, i per acabar, com que diuen 
que una imatge val més que mil paraules, un petit album amb dotze fotografies 
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El Presiden! de la Generalitat amb membres de l'Associació Amics de Sant Magí el febrer de 1998 (Foto Gómez Vidal) 

representatives de la Festa de 1' any passat, que al comentar-les van servir per 
invitar-lo a que gaudeixi de la Festa amb nos al tres i ens acompanyi en el sopar 
de germanor que es fa el dia 18 d'agost. 

El Sr. Pujol, va mostrar molt interes a les explicacions. Sense declinar la 
invitació, ens va dir que eren molts els llocs on 1' invitaven i que per problemes 
d'agenda, comprenguéssim que no era facil complaure a tothom. Ens va ani
mar a continuar aquesta tasca de voluntariat i va agrair els records amb que 
va ser obsequiat. 

Posteriorment, la Delegació Territorial del Govern a Lleida, ens ha enviat 
una fotografía de 1' audiencia, detall que agra'im moltíssim. 

Goigs. 

Continua pendent l'assignatura dels GOIGS! 

És un patir pensar que en acabar alguna de les misses, l'Oficiant tingui 
l'acudit de voler-los cantar. 
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Varis. 

- És di u Magí, i no per casualitat, un deis personatges delllibre "La historia 
vera de la Universitat Cervera i els se u port de mar", de Maria Josep Jové, 
amb iHustracions de Marga Garcia. Elllibre ha estat editat pel Centre Muni
cipal de Cultura, Secció de Llengua i Literatura, Col·lecció Infantil núm. 1 i 
ha tingut el suport de l'Institut d'Estudis Ilerdencs. 

- Al capítol que porta el títol: "A Sant Magí sota els estels", delllibre 
"CINC ESTACIONS. Un dietari", del que n'és autor Isidor Consul, editat, 
amb el núm. 31 de la serie Cotlliure, per Edicions de la Magrana, S .A., 1' Isidor, 
hi descriu la caminada nocturna a la Brufaganya. 

- Alllibre "GENT DE LA SEGARRRA ", de Josep M. Razquin i Jené, 
publicat el setembre de 1998 per Proyectos Editoriales y Audiovisuales CBS, 
S.A., hi ha malta informació sobre Sant Magí, així com també, moltes i 
interessants referencies bibliografiques. 

- Alllibre "Palestra Universitaria, 9", el Professor d'Historia Josep M. 
Llobet i Portella, hi publica el treball: "Un llibre de can9ons religioses del 
rector de Vilagrasseta (primera meitat del segle XVIII)", on entre altres, hi ha 
cinc goigs de Sant Magí, considerats com els més antics de la comarca. 

- El Professor d' Historia de la U ni versitat de Leicester, Mr. Graham J ones, 
a la pagina d'Internet: http://www.le.ac.uk/elh/grjl/magi.html, dóna 
informació de la festa de Sant Magí. 

-El dia 21 de maig, tal com s'explica en un article d'aquest Quadern, es 
va desmontar, amb compromís de reconstrucció, la Capelleta del Clot de Sant 
Magí. 

- Durant l'acte d'inauguració del Pla Parcial Núm. 1, ens va rebre i recor
dar el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 
Catalunya Hnble. Sr. Pere Macias. L' any 1996 ens va acompanyar a l'Entrada 
de 1' Aigua i al sopar de la Pla9a. Li vam donar una col·lecció de fotografíes 
on ell hi sortia i una col·leccio deis Quaderns. Ens comenla yue en arribar a 
Cervera havia preguntat per la Festa. 

- L' Ajuntament de Manresa esta fent un estudi sobre les festes on l'aigua 
hi sigui present. La Paeria ens va passar 1' encarrec de respondre el qüestionari. 
Ho vam fer. A part de la nostra, hi vam donar referencia de les fes tes cerverines, 
encara que ara no es celebrin, on l'aigua n'era, també, protagonista: La de 
Sant lgnasi que es feia el dia 31 de juliol i la de Sant Domenec que es feia el 
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dia4 d'agost. També els vam indicar la festa de SantFelip Neri que es celebra 
a Santa Fe, l'últim diumenge de maig. 

- El Triduum 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. 

- La "COV A". Aquest any no ha funcionat, un dels automatismes esta va 
avariat, pero aixo no l'hauria paralitzat, s'obria de forma estatica i llestos. El 
problema el varem tenir tal com s'explica en l'article: Historia d'una imatge, 
en aquest mateix quadern, en que una de les imatges de Sant Magí tenia greus 
desperfectes, impossibles de solucionar, adequadament, pel dia de la festa. 
Per tal de mantenir la tradició de "la cova", es va muntar el mateix dispositiu 
que fe m servir per la Pira de Sant Isidre a 1' entrada de cal Pena, a mig carrer 
de Sant Magí. 

-El fuster del barri, el Manuel Gutiérrez, més conegut coma "Serafín", ha 
fet uns mares de fusta per enmarcar els documents que acrediten la nostra 
participació a la Marató de TV3 i a la Pira de Sant Isidre. 

- El Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, per 
mitjade l'Institut Cataladel Voluntariat(INCAVOL), té un acordambl'entitat 
Suport Associatiu, de la que en som socis per assessorar-nos en tots els aspectes 
jurídics, comptables i informatics que poguéssim necessitar. Periodicament 
se'ns envia documentació, aquest any ens oferia tot l'equipament informatic 
basic per gestionar una associació. 

- Hem participat en la 2a TROBADA D' ASSOCIACIONISME COMAR
CAL que es va celebrar durant els di es de la fira de Sant Isidre. Es va muntar 
un estand en un deis porxos del pati de la Universitat, on s'hi van exposar 
fotografíes de diferents epoques, cartells, quadres, cantirs, etc. L'estand el 
presidia la imatge de Sant Magí, que cada any ens deixa la família Solé-Riba, 
fent brollar 1' aigua. El moviment de 1' aigua, i les fotografíes d' epoca han atret 
molts visitants. 

-El carro que adorna va 1' entrada de la fira de Sant Isidre, era de 1' Associació. 

- El Josep M. Canosa Cos ens ha donat un carro en bastant bon estat. El 
Club Esportiu Mas Duran, també ens n'ha donat un altre, pero com que feia 
molt temps que era al ras, esta bastant malmes. Grades a tots dos. En aquest 
moment tenim un carro a punt, queja fa dos anys que surt i tres per restaurar. 

-De la fotografía se n'ha encarregat el Josep Gendre de Gendre Fotógraf. 
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-De filmar en vídeo un any més !'infatigable Josep M. Isante, ajudat per 
Wenceslao Mora. L' Isante és una maquina de filmar, alla on hi ha una acti vitat 
ell hi és amb la camera. 

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

-Ha quedat en projecte l'exposició fotografica a !'entrada de la família 
Benet. 

- Els gaiatos els ha fet el veí del barrí Alfons Miró. 

-La convocatoria pel20 de setembre d'una sortida en autocar per anar a 
1' Aplec de Sant Magí, va quedar en aixo: en una convocatoria. Se'n va parlar 
amb 1' Agencia de viatges KARIBA, es va arribar a projectar un cartell, pero 
en no existir o no coneixer cap inquietud per anar-hi, es va aturar. Caldra 
pensar d'organitzar-ho amb unes determinades condicions: d'horari, d'on i 
com menjar, de participació a l'aplec, d'aparador de la nostra festa, etc. O 
simplement, fer resso de l'activitat. És un tema a parlar. 

-La Sra. Carme Benet Pelegrí de les Borges Blanques, ha fet donació d' una 
imatge de ceramica de Sant Magí al Centre Permanent d' Exposició que 1' A vel·lí 
Garriga té a la Ciutat Jardí. 

-Cal agrair la col·laboració de tot 1' Ajuntament, tant del Consistori com 
del personal administratiu, policial i de serveis, que cada any ens ajuden en 
tot el que esta al seu abast. 

- A l'hora dels agra'iments sempre et queda la sensació de descuidar-te 
algú, en tot cas mai és intencionaL Quan es fa alguna cosa perla Festa, sempre 
hi ha algú que ho reconeix i agraeix. 

Aquesta festa és més delicada que els cantirs de vidre que es feien servir. 
Necessita d' una atenció constan t. Cal, sempre, estar al cas de qualsevol borrissol 
que ensombreixi el seu esperit, candit i innocent. Per aixo demanem 1' ajut, la 
comprcnsió i la col·laboració de tothom. Em sembla que és aquesta candida 
innocencia, el que la fa tan estimada. Que per molt anys la puguem disfrutar, 
aquesta, tan nostra i singular: FESTA DE SANT MAGÍ. Moltes gracies! 
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