RECORDANT DOS MAGINETS 1 UN PREGONER
A la memoria de Caries Cepero, Josep Riu i Ramon Turull
Eduard Montiu de Nuix

Des de la passada festa del barri de Sant Magí ens han deixat tres
importants cerverins molt vinculats a 1' esmentada festa. El patrici
Ramon Turull, va publicar La Festa de Sant Magí a Cervera, al quadern
núm. 8 de la serie Notícia de Cervera i la Segarra. En aquest llibret o
opuscle, editat l'any 1977 i avui totalment exhaurit, s'hi pot trobar
molt ben reflectida la festa de Sant Magí a Cervera, on es recull la
devoció al Sant i la celebració de la festa cerverina: des de 1' oci, 1' entrada
de 1' aigua, els portants de 1' aigua, i set converses amb persones molt
lligades a la festa: Magí Tarruella, Magí Tapioles, Jaume Castells,
Ramon M. XucUt, Magí Torres i Simó
Giribet. Llibret que s'ha d'anar
pensant en reeditar-lo i al qual s'hi
podria afegir el text de tots els
pregons. Han estat molts els escrits
que s'han fet en homenatge a Ramon
Turull i per tant, pdtcticament esta
tot dit, coincidint tothom que ha estat
un referent cultural de la Cervera del
segle passat. Podríem rellegir la seva
secció deis Quaderns de Sant Magí
«Gent del barri", on traspua la seva
devoció vers aquesta festa. Va ser
proclamat "Maginet" l'any 1996.
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Ramon Turull va ser un borne poliedric: professor, poeta, escriptor,
editor, regidor, novel·lista, així com també va escriure importants obres
de teatre. Va fundar una important col·lecció de llibres cerverins, sent
el més emblematic el Llibre de Cervera, d' Agustí Duran i Sanpere. 1
va reeditar llibres d'importants cerverins, com elllibre Reseña Histórica
y literaria de la universidad de Cervera, del Pare Frederic Vila. Altres
projectes van quedar ajomats , degut al seu problema de manca de visió
els seus darrers cinc anys de vida.
El dia 8 de novembre de 2003 moria Ramon Turull a l'edat de 81
anys.
Caries Cepero, advocat i polític.
Pregoner de la festa de Sant Magí
l'any 1999. Home també poeta, com
Ramon Turull, i gran devot de la festa
de Sant Magí, cerverina i
tarragonina. En el seu llibre La ciutat
magica, hi ha quasi un centenar de
poemes dedicats a Cervera. La seva
vida va transcórrer entre Cervera,
Lleida i Tarragona, i va dedicar un
llibre de poemes a cadascuna
d' aquestes ciutats. Persona molt
arrelada a les principals festes
cerverines: SantMagí, Santíssim Misteri de Cervera i algunes festes de
barri. En el seu pregó, tant poetic com brillant, podem trobar-hi
1' admiració per aquesta bonica festa de Sant Magí.
Era el dia 22 d'agost de l'any passat, quan va morir Caries Cepero.
En el seu acomiadament a Tarragona hi va estar presents un nodrit
grup de cerverins, i als funerals celebrats a Cervera 1' Associació del
barri de Sant Magí, va llegir una carta de condol que després van donar
a la família. Sempre va portar Cervera en el seu cor, ciutat nadiua, i un
referent en la seva vida.
Dr. J osep Riu Metge, escultor i humanista. Fou fundador de la Clínica
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Proven~a.

a Barcelona. L' any 1995 va
ser nomenat "Maginet", havent estat
ja 1' any 1925 abanderat de 1' es mentada
festa. Fins els seus 90 anys, molt ben
portats, va tenir una vida marcada per
1' exit professional. Quan es va jubilar
de metge, va ocupar les seves hores
d'oci amb !'escultura. Com va recordar Miquel Pont en el darrer Segarra
actualitat, a elles de u el salvament del
Monestir de Montserrat desobeint una
ordre militar de fer volar totes les
instal·lacions on ell hiera coma Cap
de Sanitat. Va editar tres llibres de records: Hospital Militar a Montserrat,
Publicacions de 1' Abadia de Montserrat, 1979; Records de fa anys ( 19381939-1940), Publicacions de 1' Abadia de Montserrat, 1992; i Recull de
memories, editat per ell mateix l'any 2000, on va plasmar una serie de
vivencies de gran valor personal i historie. D'aquest últim va tenir la
gentilesa d'enviar-ne un bon nombre d'exemplars gratu'itament als seus
bons amics de Cervera. Sóc testimoni, per que m'ho va explicar l'amic
J osep Mas, amb quina alegria va rebre el nomenament de "Maginet", i de
1' acolliment que van tenir els membres de 1' associació que es van
despla~ar al seu domicili barceloní.
El Dr. Riu va morir a Barcelona el passat 30 de maig a 1' edat de 98 anys.
També vull fer un record molt entranyable a altres dos pregoners, Jaume
Magre, mort l'any 1999 a Lleida i a Mateu Carbonen traspassat també
l'any 1999 a Barcelona.
D' alguna forma tots aquests personatges són com gent del barri, ja que
sempre van demostrar una gran admiració per aquesta festa de Sant Magí,
i 1' associació els va distingir amb els nomenaments de "Pregoners" o
"Maginets". Per tot aixo i molt més, hem cregut adient recordar-los en el
quadern d'aquest any 2004.
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