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EDITORIAL
El quadern que el lector té a les mans és el número 20 de la col·lecció:
déu n’hi do, certament. Quan, en un futur que esperem pròxim, publiquem
uns índexs d’autors i de temes, tots veurem la quantitat d’informació
esparsa que hem anat recollint, les col·laboracions plurals i diverses que
s’han aplegat al voltant del sant i la ingent llista d’amics que han volgut
participar, escrivint o anunciant o com sigui, en aquesta sèrie de llibrets.
Però si em aconseguit arribar aquí, des d’aquell primer opuscle de
1990, és gràcies als lectors, als anunciats que han ﬁnançat la publicació i,
molt especialment, als autors col·laboradors. L’èxit –permeteu-nos dir-ho
així–, però, pot acabar amb la mateixa iniciativa. Només cal mirar com
ha crescut en nombre de pàgines al llarg de les últimes edicions: 240
(2006), 248 (2007), 264 (2008) i 284 (2009). Com es diu avui, aquest
creixement no és sostenible econòmicament, perquè tots recordareu que
la publicació es difon gratuïtament i que en època de crisi severa, com
ara, els anunciants també s’encongeixen.
Per això ens veiem obligats a allò que en una publicació com aquesta
mai no hauríem volgut fer, que és restringir o ordenar les col·laboracions
precisament per aconseguir que hi pugui seguir escrivint un nombre
important i divers de persones. Els límits que ens autoimposem són dos:
la temàtica i l’extensió. És necessari que tots els articles estiguin relacionats d’una manera o altra amb la festa de Sant Magí o amb el món rural
a la Segarra, ve sigui a través de la història, la literatura, les festes, els
costums, la gent, etc... I d’una altra banda, els articles han de tenir una
extensió raonable. Els textos originals que contenen una certa erudició
o investigació històrica, literària, folklòrica, ﬁlològica, artística, etc. no
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han de superar les 10 pàgines (en format word per defecte: espai simple,
cos 12, etc.). La resta de les aportacions, per la secció “De la gent”, no
haurien de superar les 4 pàgines en format original. Estem convençuts que
els autors, presents i futurs, sabran entendre aquestes pautes, implantades
per garantir, precisament, com dèiem, que el major número de persones
pugui escriure als quaderns de Sant Magí.
També és aquest el moment i el lloc per recordar, i lamentar, la mort
d’Isidor Cònsul, el passat mes d’agost de 2009. El país, i Cervera, ja li
va retre un merescut i sentit homenatge a l’Auditori Municipal, però no
hem volgut estar-nos de recordar-lo com un dels nostres autors i collaboradors ﬁdels i lleials. No hem d’amagar-nos de dir, sense desmerèixer ningú, que l’article de l’Isidor era tot un luxe per la publicació. Per
recordar-lo hem composat un bloc central del quadern que compta amb
un poema recent de Rosa Fabregat; amb el record de Teresa Porredon,
escrit el mateix 11 de setembre de 2009; amb el text de comiat que en
el moment de la seva mort li va dedicar l’Associació d’Amics de Sant
Magí i recorda totes les seves col·laboracions en aquests quaderns; amb
un text de Carme Bonet sobre el petit homenatge que “El campanar”ret
a Isidor Cònsul; amb un article inèdit de l’escriptor i amic Pep Coll; amb
l’article que l’Isidor havia començat sobre Màrius Torres i que la Romi
ha acabat i que signen tots dos en un de sol; amb el text publicat a Serra
d’Or, que el mateix Isidor s’havia preparat per la presentació a Cervera
d’un llibre del poeta Climent Forner; i ﬁnalment tanquem aquest bloc
amb un text de l’Arnau Cònsul, sobre el rei Martí l’Humà amb motiu
del sisè centenari de la seva mort.
Desitgem que gaudiu de la lectura i que tots hi trobeu algun text del
vostre interès.
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SALUTACIÓ
Joan Valldaura
Paer en cap
Any rere any, en el transcurs del calendari de festes tradicionals,
apareix Sant Magí, una festa nascuda al nucli antic, als “carrers baixos”,
però amb vocació de festa per a tota la ciutat.
“L’entrada de l’aigua” a la ciutat constitueix el seu moment central.
Sant Magí, els ruquets, els cavalls i la banda són l’escenari de la foto
estiuenca de molts cerverins i cerverines. Estic segur que si poguéssim
mirar l’àlbum de fotos dels nens i nenes de la nostra ciutat a tot arreu la
hi trobaríem.
L’aigua és la raó d’aquesta festa. Una aigua imprescindible per a una
agricultura de secà com la nostra. En la majoria de goigs és el Sant que
ajuda a la prosperitat amb la seva intervenció. Enguany ha estat un any
ric en aigua, tres nevades importants han portat la saó necessària per fer
una bona collita.
La festa neix de la voluntat d’una colla de veïns que la fan possible
gràcies a un treball continuat i entusiasta. La farceixen d’un munt d’activitats: aquest mateix llibret o la presentació del “Llibre dels Goigs de
Sant Magí”, de Joan Roig i Montserrat, hi donen un to cultural; sense
oblidar, en cap cas, les excursions a la Brufaganya, la missa, els balls
i el sopar. Tots i cadascun d’aquests actes tenen el seu sentit dins de la
festa i fan que tothom hi trobi un espai de celebració.
Des d’aquestes quatre ratlles voldria donar les gràcies, en nom de
la Paeria, a tots aquells que amb el seu treball i esforç fan possible any
darrere any aquesta festa.
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BENVINGUTS A SANT MAGÍ
Miquel Pont i Farré
Aquest any tenim un estiu mogudet: retallada de l’estatut, retallada de
pressupostos, retallada de sous, retallada de pensions... per sort no hi ha
retallada de calendari perquè sinó, per això de retallar pel ﬁnal, al mes
d’agost li retallarien els dies i ens quedaríem sense Sant Magí.
De tota manera és qüestió de posar al mal temps bona cara i, per això,
aquest any els veïns del barri de Sant Magí hem decidit agafar-nos les
coses pel costat positiu:
% Primer: a Catalunya li retallen l’estatut, als jubilats les pensions
i al funcionaris el sou, però l’entrada de l’aigua d’aquesta any
anirà acompanyada pel “Grup de Vent” del Conservatori de Música de Cervera, dirigit pel Xesco Grau. Des del barri aplaudim
qualsevol iniciativa que doni impuls a la cultura de casa nostra
(això no ho retallen, oi?)
% Segon: aquest any l’esport està de moda; nosaltres tenim la nostra
pròpia dosi d’esports que és l’anada a Sant Magí, caminant, amb
bicicleta o, ﬁns i tot amb cotxe (aquest últim, d’esport, una mica
menys) i aquí és on podem treure pit i explicar a tot el món, i
mai millor dit, que el número 1 mundial en motos de 125 cc, el
Marc Márquez, va començar les seves primeres voltes en moto de
trial amb el seu pare acompanyant les bicicletes de muntanya que
anaven a la Brufaganya; ara, quan el nen promesa és una realitat,
ve en bicicleta com a part del seu entrenament. Esperem que ben
aviat puguem celebrar amb ell aquest campionat del món.
% Tercer: d’aigua en tindrem; això tampoc no ho poden retallar i
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menys després d’aquest hivern i primavera tan plujós que ha fet
que, no sols les fonts de la Brufaganya, sinó moltes fonts que
estaven completament seques hagin revingut i la collita de cereal
hagi sigut bona.
% I ﬁnalment els actes de la festa de Sant Magí. La comissió ha
decidit que no retallarà res, que farà el possible perquè tot estigui
a l’alçada del que es mereixen tots els que volen participar de la
festa: exposicions, entrada de l’aigua, sopar, ball...
S’ha de dir que aquest any el llibret de Sant Magí és un homenatge
a l’Isidor Cònsul, un seguidor de la festa que ens va deixar pocs dies
després de Sant Magí del 2009. Aquí trobareu els escrits que es van llegir
en l’homenatge que se li va fer a Cervera el dia 11 de setembre de 2009.
Com podeu veure, no ens volem quedar curts i farem el possible
perquè, malgrat les retallades, a la Festa de Sant Magí no li falti cap
del seus actes més identiﬁcatius. I recordeu, la vostra participació és
imprescindible.
Benvinguts a tots.
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SANT MAGÍ DE NOU!
Mercè Salsench Ollé
Un cop més, la festa de Sant Magí, la festa de barri més antiga de
Cervera, ha arribat! La locomotora humana, des de grans a petits, tant
els que fem dia a dia en el barri com els que no, posarà en marxa el ritual
anual: la marxa a la Brufaganya en busca de l’aigua, l’entrada de l’aigua
a Cervera, el sopar de la Plaça Major, el petit ball de la placeta… Tot i
que el que fa més goig és veure el barri guarnit de serrells, en especial,
la placeta de Sant Magí amb la vela i el boix.
Amb el present quadern s’ha arribat al número 20. Si fem una ullada
a la col·lecció de quaderns, podem apreciar que el número 1, de l’any
1990, es tractava poc més d’un programa d’actes de la festa, algun escrit
com “Notícia de la construcció de l’Església de Sant Magí” i anunciants. De fet el primer quadern fou el del 1992, catalogat com a número
2, amb unes 28 pàgines. Max Turull Rubinat, en la presentació que fa
en l’esmentat quadern, diu: “Aquesta publicació que teniu a les mans
desitja ser quelcom més que un repertori publicitari… també pretén
deixar constància escrita sobre diversos aspectes, tots ells diferents però
igualment interessants, de la Festa de Sant Magí”.
Talment, els quaderns esdevenen més que un repertori publicitari, el
gruix de pàgines adquirit amb el temps es deu a la recopilació d’articles
de diferent vessant, des d’aspectes de la pagesia ﬁns a precisions històriques en relació amb el barri o a Sant Magí. Sense deixar de banda les
pinzellades humanes, on fotograﬁes i anotacions biogràﬁques ens fan
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sentir més a prop de totes aquelles persones que valoren una festa tan
tradicional com la de Sant Magí.
Si s’ha arribat a 20, esperem que arribin a 20 més! Això sí, sense que
perdin la qualitat en front a la quantitat. I, per què no? Pot ser, en un
temps llunyà, aquests quaderns seran font de recerca d’algun historiador
interessat en la Cervera del segle XX-XXI.
Bona festa de Sant Magí!
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