DE L’ASSOCIACIÓ
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Nits musicals a la Brufaganya
Associació d’Amics de Sant Magí
de la Brufaganya i el seu entorn
El santuari Sant Magí, bressol
d’una devoció popular centenària i
lloc conegut pels seus espais naturals
encara verges, és l’escenari a partir
d’aquest any de les Nits Musicals a la
Brufaganya, que neixen amb vocació
de perdurar en el temps i d’omplir
de contingut cultural les diferents
i nombroses activitats que es fan
durant l’any a l’entorn del santuari.
Vol ser un modest però a la vegada
ambiciós festival de música clàssica
que reuneixi qualitat en els intèrprets
i senzillesa en la seva presentació.
CATmerata, orquestra de cambra
va ser la protagonista del concert
del passat 5 de maig. El conjunt és
un projecte creat recentment com a
orquestra de corda, format per nois i
noies d’entre 18 i 25 anys.
La quinzena de joves que la
integren han estat membres actius
de la Jove Orquestra Nacional de
Catalunya (JONC). Alguns d’ells són
ara membres de la Joven Orquesta
Nacional de España (JONDE), de la
Schleswig Holstein Festival Orchestra
i de la Gustav Mahler Jugendorchester
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i la majoria són estudiants graduats
de l’Escola Superior de Música de
Catalunya (ESMUC).
Van interpretar obres de J.S.Bach
(Concert de Brandenburg núm. 3),
Edvard Grieg (Suite Holberg, opus
40), Fèlix Mendelssohn (simfonia per
a cordes núm. 10), i Gustav Holst (St.
Paul’s Suite núm. 2).
El concert va ser un èxit total,
tant per l’excel·lent interpretació
d’una orquestra plena de joventut,
talent i ambició, com per la nombrosa
assistència de públic que va omplir
l’espaiosa nau del santuari. La
interacció entre orquestra i públic es
feia palesa amb una atenció extrema i
amb un silenci absolut que s’escoltava
tan intens com intens era el delicat so
del violí solista o el profund fraseig
dels violoncels.
MEZZOS serà el conjunt vocal
que actuarà el dissabte 11 d’agost.
El conjunt està format per sis
noies amb una llarga experiència
en el món coral: Isabel Badia, Neus
Garravé, Esther Llopis, Montserrat

CATmerata, orquestra de cambra.

Mestre, Rosa Puig i Teresa Puig.
Totes elles són o han estat membres
d’alguns dels cors més rellevants del
país: Orfeó Català, Cor de Cambra
del Palau de la Música, Cor Lieder
Camera, Cor Madrigal, Cor Vox Alba,
Cor de Cambra de l’Auditori Enric
Granados de Lleida i la Coral Ginesta
de Cervera, i també d’altres cors
com Schola Cantorum d’Algemesí
(València) i el Coro Villa de Las
Rozas (Madrid).
Un dels trets curiosos de la
formació és que les sis veus són de
registre mig, és a dir mezzosopranos.
Per aquest motiu les cantants es van
alternant les veus. Aquest fet és el que
ha donat nom al grup.
El pianista que els acompanyarà,
Jordi Castellà, es va formar al
Conservatori Superior de Música de
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Barcelona, sota el mestratge de Jordi
Vilaprinyó. Ha rebut classes de Sofia
Puche, Ramon Coll, Anna Barutti,
Stanislav Pochekin, Manel Camp,
Antoni Besses, Ludovica Mosca... Ha
actuat al Palau de la Música Catalana,
l’Auditori de Barcelona, el Gran
Teatre del Liceu, l’Auditori Enric
Granados de Lleida o la Fundación
Juan March de Madrid.
El concert tindrà tres parts: la
primera estarà dedicada a música
religiosa amb obres de Pau Casals,
Carles Gumí i Javier Busto entre
altres, la segona part a música
popular catalana i d’autor amb
harmonitzacions de Xavier Puig i
Josep Vila i la música romàntica
tancarà el concert i inclourà obres
de Mendelssohn i Brahms amb
composicions d’una gran dificultat
tècnica.

Mezzos.

Una vegada acabat el concert,
els qui vulguin podran participar en
una activitat “estelar” sempre que
les condicions climatològiques ho
permetin: l’observació de la pluja
d’estels, anomenada popularment
llàgrimes de Sant Llorenç, des d’una
esplanada sense cap contaminació
lumínica situada darrera el santuari,
sota els cingles de la Brufaganya.
L’activitat serà dirigida i explicada
per Albert Bosch i Mas.
DaCap, quintet de vent actuarà el
dissabte 15 de setembre, vigília de
l’aplec de Sant Magí.
Els cinc integrants del quintet
són estudiants de l’Escola Superior
de Música de Catalunya: Carlos Gay,
clarinet; Anna Ferriol, trompa; Daniel
Ortuño, fagot; Pau Roca, oboè i
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Alejandro Ortuño, flauta.
El setembre del 2011, van
començar a preparar, amb l’ajuda
inestimable de la professora Dolors
Chiralt, el repertori que interpreten,
que abasta des de peces del classicisme
fins a composicions del segle XXI.
Han actuat a sales com l’Auditori i
el Parlament de Catalunya (Diada
de Sant Jordi). El novembre del 2011
van guanyar el primer premi del I
Concurs Internacional de Música de
Cambra La Porta Clàssica-Matas i
Ramis. Aquest fet els va permetre
actuar al mateix centre cívic Matas
i Ramis, a l’Ateneu Barcelonès i al
Museu d’Història de Catalunya.
Interpretaran obres de Danzi,
Reicha, Dvorak, Mozart...
Després de cadascun dels concerts
l’organització obsequia tots els

DaCap, quintet de vent.

assistents amb un petit refrigeri a
l’esplanada que hi ha davant del
santuari. Durant una estona, a la fresca
de la nit, es comenta amigablement
l’acte al que acaben d’assistir i fins i
tot es pot parlar amb els intèrprets
o músics. La xocolata desfeta ben
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calenta serveix per agafar forces per
al viatge de retorn cap a casa. Així es
crea un caliu que invita a retornar a
Sant Magí pel proper concert i pot
ajudar que les Nits Musicals a la
Brufaganya siguin una cita obligada
per als propers estius.

Programa d’actes
de la festa de Sant Magí de 2012

Divendres, dia 3 d’agost
A les 2/4 de 8 de la tarda
Lloc Església de Sant Joan
- Conjuntament amb la Secció de Cultura Popular
del Centre Municipal de Cultura, en record a
Toni Nadal, inauguració de l’exposició del Fòrum
l’Espitllera Paisatges de la Segarra.
- Presentació del “Quaderns barri de Sant Magí,
Núm. 22”.
- Concert de la Coral les Savines.
Dissabte, dia 4 d’agost
A 2/4 de 8 a la Sala de la Cafeteria “El
Campanar”
Inauguració de l’exposició “Els càntirs de Sant
Magí”, a càrrec de Josep Mas.
Dia 15 d’agost
ARRIBA A SANT MAGÍ COM PUGUIS.
Amb la travessa, d’una trentena de quilòmetres,
seguirem els antics camins utilitzats per carros i
bèsties de càrrega a bast i que comunicaven Cervera
i la Brufaganya.
- El preu de la inscripció és de 8 €.
- La tornada es pot fer en autocar amb un suplement
de 2 €.
- La inscripció es tanca el dilluns dia 13.
- S’obsequiarà als participants amb un record de la
XXI Marxa a la Brufaganya.
- L’arribada a la Capella de les Fonts està prevista
entre les 8 i les 11 del matí del dimecres dia 15.
A Sant Magí de la Brufaganya, a partir de les
9 del matí, es donarà esmorzar i beure a tothom
que hi vagi arribant per qualsevol dels mitjans
no mecanitzats i que prèviament s’hi hagi inscrit.
També, a un preu mòdic i mentre n’hi hagi, se’n
donarà a tothom que en vulgui.
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Horaris de sortida de la XXI Marxa a la
Brufaganya:
* A peu (la nit del 14 al 15)
- A 2/4 d’1 de la matinada. Concentració a la
placeta de Sant Magí per formalitzar les inscripcions
a la caminada nocturna.
* Amb autocar
- A les 5 del matí, sortida amb autocar des de la
Plaça del Portalet, per afegir-se a la caminada des
de Santa Coloma, prevista a les 6 del matí, a la
Capelleta de Sant Magí. Els Amics de la Capelleta
de Sant Magí de Santa Coloma, ens tindran preparat
menjar i beure.
Per a més informació i inscripcions, truqueu a
Victòria Fusté 973 531 387 o M. José Urbano 973
532 444.
* Amb bicicleta
- A 2/4 de 7 del matí, sortida dels ciclistes des de
la plaça de Sant Magí.
- Si hi aneu amb bicicleta de carretera, per
informació i inscripcions, truqueu al
telèfon de la Penya Ciclista:
Ramon Vendrell: 973 530 769.
Josep M. Guàrdia: 669 521 941.
- Si hi aneu en mountain-bike, per informació i
inscripcions, truqueu a:
Esports TRUGA, telèfon 973 530 301.
* Corrent
- A les 6 del matí, sortida des de la placeta de Sant
Magí.
Per a més informació i inscripcions, truqueu a Jordi
Bertran 617 094 152.
* A recollir boix, espígol i aigua
- A 2/4 de 7 del matí, sortida des de la placeta de
Sant Magí.
- A les 11 del matí, sortida dels autocars de tornada,
des de la Capella de les Fonts.
- A les 12, Missa al Santuari de la Brufaganya, amb
l’ofrena del tradicional càntir.

Dissabte, dia 18 d’agost
Al migdia, repic general de campanes
A 2/4 de 7, a l’Auditori Municipal, presentació del
llibre de Rosa Fabregat La temptació de vol, Obra
poètica II (1994-2011).
ENTRADA DE L’AIGUA
A les 8 del vespre, la tradicional arribada i
distribució de l’Aigua des de la placeta de l’Estació
fins a la placeta de Sant Magí. Acompanyats del Grup
de vent del Conservatori de Música de Cervera.
SOPAR DE SANT MAGÍ
A les 10 de la nit, el clàssic sopar a la plaça Major.
- Presentació a càrrec de Xavier Juan.
- Il·luminació de la Rosassa de la Parròquia.
- Hi haurà el pregó de la Festa a càrrec de Xavier
Puig i Ortiz.
- Subhasta de les coques, per tal de fer el ball al
que donen nom.
- Es designarà el Maginet de l’any.
- S’escolliran les dues pubilles, antigament
anomenades “Reines de la Festa”.
- El ball estarà amenitzat pel grup Blue Marine.
- El preu del sopar és de 15 €. Serà servit per
Pastisseria Sangrà.
- Els tiquets “només” es podran adquirir a les
taquilles del Gran Teatre de la Passió, les tardes
dels dies 16 i 17. (A la plaça només es lliuraran les
reserves de fora de Cervera).
Telèfon de contacte: Victòria Fusté: 973 531 387,
678 049 194.
Diumenge, dia 19 d’agost
MISSA
A les 7 del matí, a la capella del Sant.
COCA I XOCOLATA AMB BARREJA
A les 8 del matí, després de la missa. Per a tothom
i mentre n’hi hagi.
RE PARTIMENT DE L’ AIG UA DE LA
BRUFAGANYA PER CERVERA
A 2/4 de 9, sortida de la comitiva formada per
l’anacoreta, la banda Musical Alegria, les càrregues
i els repartidors.
A mig matí, davant de la Universitat, les pubilles i
la quitxalla s’afegeixen a la comitiva que reparteix
l’Aigua i l’acompanyaran fins a la plaça de Sant
Magí.
CÓSSOS PER A LA MAINADA
A les 5 de la tarda, cercavila pels carrers del barri
del grup Sound de Secà. Després a la placeta del
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barri, els clàssics cóssos a càrrec de l’Agrupament
Escolta i Guia Coll de les Savines: (trencar l’olla,
cursa de sacs, aigua al cossi, el meló, etc.).
- I per la canalla...: Coca amb xocolata per berenar.
MISSA CANTADA
A les 8 de la tarda, a la capella del Sant amb la
Coral les Savines. Oficiada per Mn. Xavier Novell,
Bisbe de Solsona.
Presentació del quadre restaurat de Sant Magí trobat
a la capella de Sant Cristòfor.
Concert de la Coral les Savines, després de la missa.
GRAN BALL DE REVETLLA
A les 11 de la nit, a la placeta de Sant Magí amb el
grup Versió Original.
Altres
EXPOSICIONS
A l’Església de Sant Joan, en record de Toni
Nadal, l’exposició del Fòrum l’Espitllera
Paisatges de la Segarra.
A la Sala de la Cafeteria “El Campanar”, “Els
càntirs de Sant Magí”.
A la Placeta de Sant Magí, exposició dels treballs
amb ferro forjat d’Antoni Vidal.
NITS MUSICALS A LA BRUFAGANYA
Dissabte dia 11 d’agost, 2/4 de 10 de la nit, concert
del sextet vocal Mezzos, acompanyades de Jordi
Castellà al piano.
Dissabte dia 15 de setembre, a 2/4 de 10 de la nit,
concert del quintet de vent DaCap.
Per anar-hi amb autocar telefoneu a: Josep Mas
639 007 548.
TRIDUUM dedicat a Sant Magí
Dies 16, 17 i 18 d’agost a les 8 de la tarda a la
capella del barri, amb celebració de la missa (oficiada
pel Sr. Bisbe Mn. Xavier Novell).
Diumenge dia 19 d’agost, a les 11 del matí, Missa
solemne, a la Basílica de Santa Maria del Mar de
Barcelona.
Diumenge dia 16 de setembre, Aplec a la
Brufaganya, diferents activitats organitzades pels
“maginets” de Santa Coloma de Queralt i de
Barcelona.
INTERNET
Podeu consultar la pàgina de Sant Magí a Internet:
http://santmagi.ecervera.cat

MEMÒRIA DE L’ANY 2011 DE L’ASSOCIACIÓ AMICS DE
SANT MAGÍ
Josep Mas Segura
Associació Amics de Sant Magí

La Festa -PromocióEl cartell.- Un any més ha estat
dissenyat per Jordi Sàrries. És a dues
tintes, marró fluix i negre. Amb un fons
d’un marró molt fluix s’hi interpreta un
arrebossat irregular de color blanc, on
hi ha la cal·ligrafia, “sant / magí” amb
tinta negra, després “la festa / del barri”
amb tinta marró fluix, després separat per
una línia de punts “cervera” on la tinta
és negra, i després “15, 18 i 19 / agost
2011” de nou amb la tinta marró, una
nova línia de punts i, en una sanefa de
color marró i amb tinta negra, hi ha 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. No hi ha cap
lletra en majúscula. Del primer pal de la
lletra “m” en surt la cara d’un ruquet, amb
les orelles dretes, indicant atenció i una
mirada oberta que et segueix, del tercer pal
hi sobresurt la cua. Un any més, el Jordi,
aconsegueix els objectius del cartell: es
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fa mirar, identifica la festa i reivindica el
barri. S’han editat 250 cartells.
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. Els crèdits dels organismes
oficials s’incorporen a la contraportada.
Se n’han editat i repartit 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. 21”. Consta de 202 pàgines,
56 menys que el de l’any anterior. Hem
aconseguit reduir el nombre de pàgines
i, en conseqüència, el cost, a l’editar la
majoria dels texts a dues columnes. 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. Es continua fent la separació
per seccions: editorial i salutacions
(3), de la història (10), de la gent (21)
i de l’associació (2). 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 i d’Anna Mas. El quadern consta
de 36 articles, complementats amb 42
fotografies, 3 dibuixos i 10 il·lustracions.
Ha estat possible l’edició dels 1.300
exemplars, gràcies a poder comptar amb
91 anunciants col·laboradors.
- Un any més, Joan Puig ens ha
actualitzat la pàgina de Sant Magí a
Internet: http://santmagi.ecervera.cat/
- Ha sortit notícia de la Festa als diaris:
Segre, La Mañana, La Veu de la Segarra i
Segarra Actualitat.
Dia 15. “Arriba a Sant Magí com
puguis”
XX 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 del grup de voluntaris que
Modalitat

2011

2010

Caminant des de Cervera
48
Caminant des de Santa Coloma 30
Corrent
2
Bicicleta de carretera
19
Bicicleta de muntanya
40
Quads
0
A cavall
Gent del barri / varis
75
Total d’inscripcions
214

38
46
1
32
53
2
77
249
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preparen l’esmorzar.
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 amb el Domingo Benet, la
M. José Urbano, el “Serafín” Gutiérrez i
jo. La inscripció era de 8 € i es cobrava
un suplement de 2 € a qui volgués tornar
en autocar. El tiquet, amb les bases de
participació i numerat, donava dret a
esmorzar, a la samarreta de record i a
participar al sorteig dels 148 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.
Dades de participació:
+/-

Horari sortida

Lloc

+10
-16
+1
-13
-13
-2
-2
-35

2/4 d’1 de la nit
5 del matí
7 del matí
7 del matí
7 del matí
7 del matí

Pl. Sant Magí
Pl. Portalet.
Pl. Sant Magí
Pl. Sant Magí
Pl. Sant Magí
Pl. Sant Magí

7 del matí

Pl. Sant Magí

El Mingo, la M. José i el “Serafín”. Foto de Josep Mas.

Per acompanyar els caminants des
de Cervera hem comptat amb el suport
del Parc de Bombers amb l’aportació de
personal voluntari, el Xavier Alutiz i la
Dra. Lourdes Franco, i d’un vehicle tot
terreny. Com els altres anys, també hem
comptat amb el Miquel Codina amb el
seu furgó, acompanyat, aquest any, pel
Ramon Rauret i la Nati Gutiérrez. Els
guies han estat un any més el Xavier Juan
i el Francesc Seroles.
La caminada 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.
Un malentès amb el punt de recollida
del pa ens fa sortir de Cervera amb mitja
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hora de retard. Ha estat l’anècdota de
l’any.
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!
Els amics de Santa Coloma han
recuperat un tram de l’antic camí que
ens estalvia un parell de quilòmetres de
Carretera. Per fer el tram del camí que
encara cal fer per carretera, repartim les
tires fluorescents per tal que els caminants
se les enganxin a la roba. 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 pugui haver.
Per donar suport als ciclistes de
carretera, hem comptat amb el vehicle
amb remolc de la pròpia Penya Ciclista
conduït per M. Rosa Rodríguez Santoyo,
acompanyada per l’Antoni Vendrell.
El camí que segueixen els biciclistes de
muntanya el va anar a marcar amb moto
Josep Castellà Vila. L’equip de suport ha
comptat amb el furgó d’Esports Truga,
conduït per Josep M. Eroles i acompanyat
per Jaume Carcasona. Duen menjar, aigua,
una farmaciola, obsequi d’Asepeyo i eines
especifiques per bicicleta, facilitades per
Esports Truga.
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! Així com també els tomàquets de
sucar pa. Moltíssimes gràcies!
Preparar l’esmorzar és un treball en
equip. Es fa servir de taula la base de les
arcades de la Capella de les Fonts. Els
entrepans bàsicament són de pernil, tot i
que també se’n fa algun de formatge, de
fuet, o de xocolata per als més menuts.
Al haver-hi menys inscripcions que l’any
anterior, es va ser una mica massa generós
en posar tall als entrepans. Resultat: algú
va esmorzar amb pa sucat amb oli... Sap
greu si en sobra, però si en falta, encara
més. Sant Magí és lluny i sense cobertura
de telèfon mòbil. Tot plegat dificulta
trobar una solució ràpida. Cal destacar la
comprensió dels participants.
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Foto de Josep Mas.

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.
Una nova imatge de pedra feta pel veí
de Santa Coloma Joan Farrés substitueix
la que, molt malmesa, hi havia a les Fonts.
Després d’esmorzar se sortegen els
148 obsequis cedits pels comerciants de
Cervera, entre els 214 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 col·laboració i la bona predisposició
de tothom.

La Paeria ens ha deixat l’equip de
megafonia que ha servit per cantar els
números del sorteig.

A 2/4 de 8 de la tarda, a l’Auditori
Municipal es va presentar el llibre pòstum
d’Isidor Cònsul La pau dels orígens.

El camió per portar els feixos de
boix, les garrafes d’aigua, les bicicletes,
etc., ha estat un any més el de Transports
Pedrós Vila.
Ens hem quedat quatre per anar a les
12 a la missa al Santuari, oficiada per
Mn. Francesc Gallart. Ens recorda que
cada tercer diumenge de mes hi celebra
missa. 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,

Dia 18 -VigíliaA les set del matí, posem la vela a la
placeta. 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. Esmorzem
tots plegats a casa del Mingo.
La família Cisteró ens continua
deixant els baixos de casa seva per guardar
les cavalleries i tot el que es necessita per
guarnir-les.
Pau Vaqués, de l’Hípica Cal So de
Pavia, és qui s`ha preocupat de trobar
les cavalleries necessàries. Ha portat
una rècula de rucs acostumats a anar per
les festes. També hem comptat amb dos
ruquets que encara conserven la família
Cisteró.
Decidim no enganxar el carro. No
tenim un animal que ens doni confiança.
Al carro hi puja molta canalla i la seguretat
és la primera norma.
Les dones del barri completen la neteja
de la Capella que ja van iniciar el primer
dia del Tríduum. També posen a punt els
ramets d’espígol que, a estones, han anat
preparant.
Al migdia hem anat al campanar per
fer el Toc de Festa.
A 2/4 de 6 de la tarda al Camp de
Futbol, les Pubilles del barri de Sant Magí
han fet el servei d’honor del partit solidari
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Grup de vent del Conservatori de Música de Cervera. Foto de Gòmez Grau.

de les Associacions de Salut Mental Alba
i Ondara Sió.
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 els animals 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 de la tarda hem començat
a guarnir les cavalleries que hem de
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qualificar de dòcils i manejables. És el
que necessitem pel bon desenvolupament
de la festa.
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.
L’acompanyen les pubilles de l’any 2010,
la Laia Valverde Fusté i la Núria Sala
Huguet. A continuació, els Regidors del
Consistori Municipal, amb els membres
de la Junta de l’Associació, Magí Torres
i Francesc Seroles. L’acompanyament
musical ha anat a càrrec del “Grup de vent
del Conservatori de Música de Cervera”
dirigit pel Xesco Grau.
Els membres del grup de vent, eren:
Alba Bosch, Ariadna Armengol, Carla
Segura, Amadeu Segura, Anna Gené,

Arribada a la placeta de Sant Magí. Foto de Gòmez Grau.

Alba Granell, Mariona Armengol, Pau
Carbonell, Arnau López, Sergi Perella,
Marc Pallès, Anaïs Coma, Adrià Caelles,
Clara Martí, Jan Clota, Júlia Delgado,
David Gallego, Dipti Gimeno, Anna
Pallàs, Anna Alexandre, Marc Blázquez,
Arnau Juanco, Anna Montraveta, Anna
Torres, Maite Piñol, Laia Tamarit,
Montserrat Isanta, Berta Torruella, Noelia
Vall, Gerard Cortadellas i David Solernou.
Acompanyats del professor Xavier Puertas
i dirigits per Xesco Grau.
Aquest any es van haver de guarnir
dues càrregues de dol, una pel Jaume Font
Martí i l’altra pel Daniel Sellàs Boquet,
ambdós havien estat portants, el Jaume
durant molts anys va ser el portant de més
edat i el Dani ens va deixar massa aviat.
Com en altres ocasions, el Xavier
Martí Pifarré, actual portant número u,
va cedir aquest lloc de privilegi a les
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càrregues de dol, quedant la comitiva amb
el següent ordre: Salvador Torres Font,
menant la càrrega de dol pel seu avi, Marta
Aldomà Boquet, acompanyada de tota la
família Boquet, menant la càrrega de dol
pel seu cosí Dani, Xavier Martí Pifarré,
Miquel Codina Padullés, Maria Cleofé
Ballesteros Vivas, Salvador Llorens
Niubó, Domènec Benet Roig, Fabià Pont
Pedrós, Albert Cisterò Boldú, Bernat
Simón Benet, Ramon Torres Font i Lluís
Simón Benet. Tots els portants vestien
camisa blanca i pantalons negres. Tal i
com he dit abans, a la comitiva no hi va
participar el carro.
En arribar a la Placeta de l’Estació, els
portants han estat obsequiats per 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 el tiquet

Foto de Gómez Grau.

per l’esmorzar de la Brufaganya i un altre
pel sopar de Sant Magí a la plaça Major.
Una imatge de sant Magí presidia el
balcó de la casa Solé-Riba, del carrer de
Sant Domènec.
Al no menar el carro, vaig poder
gaudir de l’Entrada de l’Aigua des de
diferents llocs, fet que em permet afirmar
i reafirmar que l’Entrada de l’Aigua és el
moment més esperat de la Festa. El so del
Grup de Vent del Conservatori de Música
de Cervera, la fa encara més emocionant!
Que per molt anys ho sapiguem mantenir!
Sopar de Sant Magí
A les 10 de la nit se celebrà 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,
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un any més, han estat els encarregats de
la venda anticipada dels tiquets numerats
a les taquilles del Gran Teatre de la Passió
els dies 16 i 17. Aquest any, a la plaça,
només es podien recollir els encàrrecs, fet
que va originar algun que altre malentès.
No es pot encarregar els sopars a última
hora; hem de saber-ho, almenys, un
parells de dies abans. El preu del tiquet
era de 15 €, com en els darrers anys. Vam
encomanar 375 sopars i se’n van servir
374.
Les 375 capses amb el sopar preparat
per Pastisseria Agustí, estan a punt sota
els porxos de ca l’Alsina. Es distribueixen
amb la mateixa celeritat dels altres anys.
Cada capsa conté: una esqueixada de
bacallà, un panadó, un entrepà de pernil
salat, un tall de coca de recapte i un
mousse de llimona. A la capsa també hi
ha els coberts de plàstic, un vas gran, un
vas petit, un remenador per al cafè. A les
taules s’ha repartit prèviament botelles

Festa i ho fa amb el següent text:
Hola, bona nit a tothom!
Abans d’entrar amb l’elecció del
Maginet, el Pregó i tot el que comporta
aquest sopar de Sant Magí, voldria agrair
als Campaners el Tocs que han fet, voldria
també, donar-vos una pinzellada d’alguns
fets que han passat durant l’any. Intentaré
no fer-me pesat.
- El 2 d’abril van visitar Cervera els
Gogistes Tarragonins. Van ser rebuts a
la Paeria, van fer una visita per Cervera
guiats pel Senyor Forcat i com no, van
visitar la capella de Sant Magí, on van
cantar els goigs amb la melodia que es
canta a la capella del Portal del Carro
de Tarragona.

Foto de Gómez Grau.

de vi i d’aigua. La Pastisseria Agustí ha
obsequiat a tots els comensals amb una
“Galeta de Sant Magí”. Les galetes han
estat repartides amb el suport d’un ruquet
de fusta, fet per Serafín Gutiérrez i pintat
per la seva filla Nati, i que reproduïa el
que hi havia al cartell de l’any 2006.
També s’ha servit cafè, acompanyat de
llet o licors (conyac o anís) a tothom qui
n’ha volgut.
Aquest any el cava també estava
doblement identificat, per l’etiqueta i per
la xapa. L’etiqueta és la imatge del cartell,
la xapa és la lletra “M” a la que el Jordi
l’hi ha sabut donar la imatge d’un ruquet.
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
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- L’Associació d’Amics de Sant Magí
de la Brufaganya organitza, cada tercer
dissabte de mes, jornades de treball per
tal de tenir cura d’aquell entorn. Cal dir
que hi pot anar tothom.”
- Es participa a totes les trobades que
es fan en relació a Sant Magí.
- També formem part de l’Associació
Seny Major, i aquest any vam tenir el
privilegi de menar el cavall que portava
les Timbales recuperades.
- A través del Senyor Edmond Vidal,
ens vam assabentar que un antiquari
tenia el “Llibre dels comptes de la
Administració del gloriós Mr. y Há.
Sn. Magí. any 1837”. El preu era molt
elevat. Amb una ajuda de la Regidoria de
Cultura el vam poder negociar i adquirir.
El Senyor Llobet ens ha mostrat l’encert
de la compra per la informació que hi
conté. El passat dia 5 d’agost es va lliurar
a l’Arxiu Històric Comarcal de Cervera.
- Enorgulleix a l’Associació que

l’exposició feta l’any passat, juntament
amb la secció de Cultura Popular del
CMC, “Publicacions editades a Cervera
sobre Sant Magí”, hagi estat de l’interès de
la Confraria de Sant Magí de Tarragona
i es pugui visitar a la sala d’exposicions
més important d’aquesta ciutat del 12
al 22 d’Agost “El pati del Rei Jaume
I”. També l’exposició “Joan Amades, la
memòria del poble”, feta l’any 2009, ha
estat exposada a Barcelona.

per la comprensió”.

- Com cada any, el començament
de la Festa es fa amb la presentació del
Quadern del barri, però aquest any,
degut a l’endarreriment que portàvem,
la Montse de la Impremta Minerva va
fer-nos-en un manualment per tal de
tenir-lo aquell dia. “Gràcies Montse!!!”.
Va presentar-lo Max Turull.

Després d’haver-vos posat una mica al
dia, continuem amb més coses importants
d’aquest sopar. Donem pas doncs al
pregoner.

- També aquell dia es va fer la
presentació de la “Galeta de Sant Magí”,
gràcies al suggeriment de Jordi Sàrries i
elaboració del pastisser del barri, Josep
Agustí.

- Les Pubilles han fet el Servei d’honor
del partit de futbol solidari de l’Associació
Salut Mental Alba i Ondara Sió.
- Aquest any a l’entrada de l’aigua
hem tingut dues càrregues de dol, per la
mort del Daniel Sellàs Boquet i del Jaume
Font Martí, portant dels més antics, va ser
Maginet el 1997. Era molt conegut també
per la seva tasca com a Campaner.

És mestre i pedagog. Durant 9
anys, membre de l’equip de Caps de
l’Agrupament Escolta i Guia Coll de
les Savines de Cervera. Des de l’any
1994, Diable Carranquer i, en diferents

- A l’església de Sant Joan, i
conjuntament amb la Secció de Cultura
Popular del CMC, s’ha preparat
l’exposició “L’altra cara de la Festa”, es
pot visitar fins el 21 d’Agost.
- El dia 15 es va fer la presentació
del llibre “La Pau dels Orígens”, en
homenatge a Isidor Consul.
- El dimarts passat es va inaugurar
una exposició a la Cafeteria el Campanar,
“Guarniments dels Animals”, amb una
xerrada de Josep Mas basada en els
llibres del Miquel Pont.
- Ja a la marxa de la Brufaganya,
agrair la participació de tothom i
lamentar els petits problemes logístics,
on va sobrar pa i va faltar tall “gràcies
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Foto de Gómez Grau.

Les Pubilles de Sant Magí, Núria, Maria, Gessamí i Laia. Foto de Gómez Grau.

ocasions, membre de la Junta dels
Diables de Cervera. Des de l’any 2007,
membre del Consell de redacció del blog
Lo Carranquer, dedicat a Cervera i a
la Cultura Popular. Des de l’any 2009,
membre de la Junta de l’Agrupació Seny
Major, de grups Folklòrics Tradicionals i
de Carrer de la ciutat. Es tracta de: Carles
Sala Tamarit.
Les Pubilles de l’any passat, l’acompanyen cap a l’escenari.
El Carles fa un pregó reivindicatiu del
món del voluntariat i de l’associacionisme
de Cervera.
Seguidament el Xavier ens explica que
el “Maginet” d’enguany: És una persona
molt vinculada amb la Festa de Sant Magí.
Ell no ha estat mai portant, encara que a
casa seva si que ho han estat. Pertany a
una família que, del nostre record, sempre
l’hem vist relacionada amb la Festa. Es
131

tracta del traçut del barri que fa que
a “La cova” la imatge del sant tingui
moviment. Capità, des de sempre! És
l’actual president de l’Associació: Magí
Torres Bonastre.
El Magí, ben acompanyat per les
Pubilles, puja a l’escenari on 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).
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 Gessamí
Villarrubias Gutiérrez, en representació
local i la Maria Callejón Elias, en
representació dels cerverins no residents.

Foto de Gómez Grau.

El Ramon Torres i el Domènec Benet
acompanyem a la Gessamí, i el Salvador
Torres i i el Lluís Simón acompanyen a la
Maria. Les bandes, brodades per la Sra.
Trini Tolosa Comas les hi han posat les
Pubilles de l’any passat, la Laia Valverde
Fusté i la Núria Sala Huguet. Els rams
de flors de Floristeria Noemí els hi han
donat el Sr. Ramon Royes Guàrdia, Paer
en Cap i el Sr. Jaume Carcasona Vila,
Regidor de Serveis Municipals. Han estat
obsequiades amb els regals següents:
Joieria-rellotgeria Gisel, unes polseres;
Sastreria Miret, unes samarretes; Calçat
Martí, unes bosses de mà; Gómez-Grau,
uns àlbums de fotografia; Òptica Riera,
uns penjolls; de l’Associació Amics de
Sant Magí, uns pantalons; Pastisseria
Agustí, unes capses de bombons; Rosa M.
López Canela, consultora de bellesa, uns
lots del seus productes i de Loteries Cal
Honorat, deu números per cada pubilla (un
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de cada acabament), del sorteig setmanal
de la Loteria Nacional. 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 del regal
de Seyart i d’una caixa de vi de Sort
Aventura. El número premiat pel regal
de Seyart és el 97, el té la Neus Roura.
El número premiat per la caixa de vi és el
484 i correspon a Isabel Miret.
El pernil que se sorteja entre els
portants correspon al número 2 i el té el
Miquel Codina Padullés.
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

Repartiment de l’aigua en dia de mercat. Foto de Gómez Grau.

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
número 37 de la colla del Joan Riu, per 30
€. Demanen que el Consistori i la pròpia
colla ballin “Paquito el xocolatero”. La
segona coca se la queda la Taula de la
Paeria, per 70 € i demana que tothom
que vulgui balli “Endeflor”. La tercera
coca se l’ha quedat la taula de la colla
de l’Anna Mas i del Francisco Vilaró, de
Barcelona, per 80 €; demanen que es balli
“La Conga” i ho fa tothom que ha volgut
amb el Paer en Cap al davant... Crec hem
tornat ha aconseguir que aquest Ball de
la coca sigui el que és: un divertiment!
El Xavier, en acomiadar-se, ens
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desitja que tinguem una molt bona diada
de Sant Magí! Dóna pas al grup cerverí
Versió Original 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 MagíEl dia comença a quarts de 6 del
matí, anant al forn a buscar les coques i
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 (recordo un any més, que abans
aquest esmorzar, estava reservat només
als portants). Se serveix, com sempre, a
l’entrada de cal Vives, a mitja costa del
carrer Buidasacs.
A 2/4 de 9 s’ha començat el

Una càrrega molt ben menada. Foto de Gómez Grau.

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.
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. La família
en pes del Carles Sala, un any més, ens
tenia preparada una taula amb galetes
“Maginet” i moscatell, davant de casa
seva, al carrer Pou Nou. Moltíssimes
gràcies!!!
Com els altres anys, a mig matí i davant
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de la Universitat, s’han afegit a la comitiva
les pubilles, per tal de fer una mica més
engalanada la resta de repartiment, que
ha acabat a quarts de dues a la placeta de
Sant Magí. Els infants amb el vestit típic
català, que habitualment pujaven al carro,
van acompanyar la comitiva: uns menant
un dels quatre ramals de la càrrega del
Fabià i altres, ben custodiats pels pares,
anaven asseguts sobre els argadells. Tot
plegat feia força goig.
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.
Tot i tenir el bidó preparat no l’hem dut
al barri dels Ametllers. La Inés Carbonell
s’ha ofert pels propers anys, de cuidar-se
de fer el repartiment al barri del Ametllers.
A les cinc de la tarda, abans dels

Alumnes de l’escola Jaume Balmes. Foto de Ramon Armengol.

Cóssos, el grup Sound de Secà, 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.

Exposicions.El divendres dia 5 d’agost a l’església
de Sant Joan es va presentar el Quaderns
barri de Sant Magí, Núm. 21. L’exposició

A les 8 del vespre s’ha celebrat la
segona concorreguda Missa cantada,
concelebrada per cinc capellans i amb
sermó a càrrec de Mn. Ramon Roca, rector
de Verdú.1 En acabar la missa, un any més,
la Coral les Savines ha cantat els goigs i
després, ha fet un breu concert.
Finalment, a les 11 de la nit a la
placeta, s’ha celebrat el ball de fi de festa
amenitzat pel grup Magma.

1

Galetes de Sant Magí. Foto de Josep Mas.

Podeu llegir el sermó a la pàgina 85.
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El dimarts dia 16 d’agost a 2/4 de 8 del
vespre, a la cafeteria “El campanar”, es va
presentar l’exposició Guarniments dels
animals, amb una xerrada sobre aquest
tema, basada en les obres de Miquel Pont:
Les feines de la vella pagesia, Calendari
dels vells oficis i Vocabulari del pagès.
Defuncions.Durant l’any 2011 ens han deixat tot
un seguit de persones vinculades al barri.
En aquest apartat acostumava a relacionarlos, però l’any passat vaig descuidar-me
la veïna del barri Teresa Freixes Farré,
que va morir el 2 de novembre de 2010
als 95 any d’edat. Va saber-me molt greu!
Públicament vull disculpar-me com ja he
fet personalment.
Foto de Victòria Fusté.

Com que el Quadern és obert a
tothom per publicar un escrit en record
a familiars i amics, la Junta ha cregut

L’altra cara de la Festa, preparada
conjuntament amb la Secció de Cultura
Popular del Centre Municipal de Cultura.
També es va fer la presentació de les
Galetes de Sant Magí, elaborades per la
Pastisseria Agustí, i per finalitzar, es va
fer entrega a l’Arxiu Històric Comarcal
de Cervera del “Llibre dels comptes de la
Administració del gloriós Mr. y Há. Sn.
Magí. any 1837”. (Una breu ressenya
de com es va aconseguir aquest llibre,
es publicava a la memòria del Quadern
de l’any passat). Va cloure l’acte un breu
concert de la Coral les Savines.
El divendres dia 12 d’agost a les 8
del vespre, es va presentar al Pati del Rei
Jaume I de l’Ajuntament de Tarragona,
l’exposició col·lectiva de la Confraria de
Sant Magí de Tarragona, dels Gogistes
Tarragonins i de la nostra Associació,
Goigs per lloar sant Magí.
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Inauguració exposició a Tarragona.
Foto de Ramon Razquin.

oportú, donat que no és la primera vegada
que ens passa de descuidar-nos algú, de
deixar de publicar aquesta relació. Tot i
això, siguin aquestes línies per expressar
el nostre condol per tots els difunts
vinculats d’alguna manera amb Sant
Magí, reconeixent i agraint la dedicació
per la Festa i el Barri de Sant Magí.
Varis.Se segueix amb la restauració del
retaule de fusta pel cambril, ja només
queda una de les columnes...
Es diu Maginet el botiguer del conte
de les Llaunes dels desitjos de Ramon
Royes, una iniciativa de l’empresa Seyart
que es pot consultar per Internet: www.
seyart.com.
El divendres 15 d’abril alumnes de
3r A i B de l’Escola Jaume Balmes van
anar a menjar la mona a la Capelleta de
Sant Magí.
El diumenge 22 de maig de 2011,
es va celebrar l’11è. Aniversari de la
reconstrucció de la Capelleta del Clot de
Sant Magí. La Nati Gutiérrez, va dissenyar
un cartell amb el fons d’un dibuix de
la Capelleta i, amb el títol Apunta-t’hi,
oferia l’atractiu d’un matí diferent amb
caminada, esmorzar i tirada de bitlles.
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
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ser l’equip del C.B. Cervera. Entre tots
els inscrits vam sortejar un pernil i en
va resultar guanyador, amb el número
69, Guillem Lleonart. Els seus pares a
l’hora d’inscriure’s, les tres butlletes les
van posar al nom del seu fill, i dóna la
casualitat que el Guillem va ser la mà
innocent que va treure la seva pròpia
butlleta... El manteniment d’aquest
espai l’ha fet la Fundació Xavier Paules
per encàrrec de la Paeria. Els veïns de
la contrada i gent de l’associació hem
esporgat els arbres. Cal dir que feia molt
goig!
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.
La Toia ha consistit en escollir un
obsequi dels tres que entren al sorteig:
un rentaplats, un Televisor de 32” i un
robot aspirador Roomba. 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
068, venut per la Nati Gutiérrez Montero,
i l’afortunada guanyadora ha estat la
veïna del barri Maria Farré Armengol.
Ha canviat el premi per una rentadora.
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, alhora que s’engeguen
tres rajos d’aigua en companyia dels
soldats que va fer el Xavier Badia. Sempre
hi ha gent expectant!
La Nati Gutiérrez ha decorat uns
davantals estrenats en l’aniversari de la

Entrega de la toia a Maria Farré. Foto de Gómez Grau.

Capelleta, i també ha fet uns imans amb
la palma i el gaiato, que hem venut a la
botiga del barri.
El diumenge 24 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 19 de juny, es va celebrar l’Aplec
de les Roses al Santuari de la Brufaganya.
L’organitzen els Maginets tarragonins.
Una nova imatge del sant ocupa el lloc
de la robada l’any 2004. La imatge és de
pasta i està comprada a Olot.
El diumenge 26 de juny, a Santa
Coloma de Queralt, es va celebrar la 4a.
Trobada d’intercanvi de plaques de cava.
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Es podia comprar cava amb una xapa que
tenia una fotografia de la Capelleta i una
altra amb la imatge de Sant Magí que
presideix la Capelleta. Aquesta imatge de
pedra ha estat feta pel veí de Santa Coloma
Joan Farrés.
Els diumenge 3 de juliol es va celebrar
el 5è. Aplec de la Capelleta de Sant Magí
a Santa Coloma de Queralt. Va assistir
a la celebració d’aquest aniversari el Sr.
Pere Balcells, mecenes de la recuperació
d’aquest espai.
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 21.
A Guissona han restaurat la imatge i
la capelleta votiva que hi ha al carrer de

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 1.500 participacions
del número 25231, que no va resultar
premiat.
S’han demanat ajudes als diferents
organismes oficials que n’han convocat
durant l’any 2011: Institut d’Estudis
Ilerdencs, Departament de Benestar i
Família, Paeria de Cervera.

Foto de Josep Mas.

Sant Magí. La restauració l’ha fet l’artista
de Guissona Agnès Pla.
A Tàrrega, han ampliat i remodelat
l’espai que hi ha dedicat a Sant Magí al
Parc de Sant Eloi.
El dia 18, tercer diumenge de setembre,
es va celebrar l’Aplec de Sant Magí,
organitzat per la Confraria de Sant Magí
màrtir de Barcelona i per l’Associació
Amics de Sant Magí de la Brufaganya
i el seu entorn. Al sortir de missa hi va
haver una ballada de sardanes: També
es va ballar el recuperat Ball pla de Sant
Magí. L’Associació va organitzar un dinar
popular al voltant de la Capella de les
Fonts que consistia en una amanida i un
bon plat de paella. Ens va acompanyar un
temps de tardor...
Aquest any el fotògraf encarregat de
la festa ha estat Gómez-Grau.
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Finalment, volem 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 aquest capítol 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 2012.
El diumenge dia 22 d’abril, a les 6 de
la tarda, durant la celebració de la Festa
de Sant Jordi, i en homenatge a Ramon
Turull, es va fer, a la Capelleta del clot de
Sant Magí, un recital de poesia del llibre
“Repicons de Sant Magí” de Ramon
Turull, a càrrec de Jaume Carbonell.
El diumenge dia 29 d’abril es va
celebrar l’aplec de l’ermita de Sant Magí
a Guardiola (la Noguera). Com sempre tot
en perfecte estat de conservació.

Grup de repartidors. Foto de Gómez Grau.

El diumenge dia 27 de maig hem
celebrat el 12è. Aniversari de la reconstrucció de la Capelleta del Clot de Sant
Magí. Amb la tradicional caminada i
tirada de bitlles.
El diumenge dia 10 de juny s’ha
celebrat l’Aplec de les Roses al Santuari
de la Brufaganya. Al coincidir amb la
festivitat del Corpus no hi hem pogut
assistir.
El dissabte dia 30 de juny, s’ha
celebrat el 6è. Aplec de la Capelleta de
Sant Magí de Santa Coloma de Queralt
amb una missa i un berenar acompanyat
de l’actuació musical del conjunt De Gala.
La junta de l’Associació d’Amics de la
Capelleta ens han recordat que el matí
del dia 15 d’agost ens esperen davant
de la Capelleta per donar-nos coca amb
xocolata i begudes. També ens han dit que
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podrem passar pel tram de camí que van
desbrossar l’any passat. És un gust trobar
gent tant predisposada!
El diumenge dia 1 de juliol a la plaça
Major de Santa Coloma de Queralt s’ha
celebrat la 5a. Trobada d’intercanvi de
xapes de cava.
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, cercarhi aigua.
- Etc.

