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PREGÓ DE LA FESTA DE SANT MAGÍ DE 1999
Caries Cepero i Salat
Digníssimes autoritats.
Membres i col·laboradors de 1' Associació d' Amics de Sant Magí.
Senyores i senyors.
És ben facil que tal dia com avui em vegeu aquí, pero enguany vine des
de Tarragona, invitat per 1' Associació, a pregonar les fes tes que Cervera
fa a Sant Magí aquest any 1999 que alguns diuen -i altres no hi estan
d'acord- que és el darrer del segle. 1 no sé pas quin merit han visten mi
si no és que sóc cerverí, poeta i devot del sant, és a dir, no més ni menys
que tanta i tanta gent del nostre poble. Cree que podien haver triat millor,
pero els ho agraeixo de tot cor, a ells i al sant, amb el qual em sento en una
afectiva relació molt especial des de 1' any 1990 en que, amb motiu d'una
emotiva missa de requiem a la seva capella de Tarragona, escrivia:
"Sempre l'havia vist,
al poble meu de la Segarra antiga,
amb la barba i la crossa
i un habit, amb cordons, de francisca,
caminant al davant de rucs i mules
que repartien l' aigua. La capella,
més aviat ermita, l' esperava
i deixavem de veure'l si no era
en la petita imatge de l'altar.
1 a Tarragona el vaig tomar a trobar.
En una imatge diferent, petita,
pero amb barba i amb habit i amb la crossa,
l' aigua miraculosa i la capella,
més aviat ermita, del Portal.
1 tot em va commoure. De la volta
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penjaven les maquetes del vaixells;
a les parets, exvots de tota mena;
hieratiques imatges i la porta,
la Porta Santa ungida de llegenda,
de pietat, de confian~a ... obrint-se
a un món desconegut!"

Un món de més enlla, penso, no pas massa facil de trobar pero que
sempre té una Porta Santa per a entrar-hi, els batents de la qual segueix
aguantant amb forc;a Sant Magí perque puguem passar.
Ell va pregar trenta anys en solitud, en 1' agresta cova de la Brufaganya,
pera mantenir-la oberta i, en un esclat apostolic i taumatúrgic, va retomar
a la terra baixa pera predicar la Bona Nova, va exorcitzar, guarint-la, la
filia del seu perseguidor Dacia i, alliberat de la presó pels angels, va
reemprendre el camí de la Brufaganya, en plena Baixa Segarra, on va ser
martiritzat després d'haver donat a Hum, amb un cop de gaiata, l'aigua
miraclera que la llegenda diu que forma part de les fonts del Gaia.
Un anacoreta solitari i senzill que, de prompte, empes pel vent de
l'Esperit, predica la paraula, fa miracles i mor per Crist, donant lloc a una
devoció que es va estendre imparablement per les nostres terres i en la
difusió de la qual Cervera, amb la universitat i els dominics, hi va jugar
un important paper.
Així ho recorda !'historiador tarragoní Jordi Morant i Clanxet, en un
article, "Que vol ser 1' aplec de la rosa?", publicat al programa de la Festa
Major tarragonina de Sant Magí del1989, en el que afirma que la impremta
de la Universitat de Cervera, que regentava Josep Faig, va afavorir en alt
grau la difusió de la devoció al Sant, a través de publicacions en catala,
castella, directes o en traduccions de 1' una a 1' altra, i posa 1' accent en unes
determinades cobles de les que transcriu:
"Moltes roses, prodigioses,
nasqueren pel camí,
amb les fulles matitzades
de gotes escampades
de sang, que restregat vertf".

1 és natural que aixo sigui així, perque a la devoció a Sant Magí no hi
podien pas faltar les roses, precisament silvestres, precisament donant-se
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només als voltants de la cova de la
Brufaganya, darrera el santuari, i cuidades,
com van fer fins a ser exclaustrats, pels
dominics. Morant diu que no se n'ha perdut
la mena i la investigació genetica en curs
podria fer possible que la poesia i la magia de
la devoció maginiana es donessin lama: roses
per al record, aigua per a 1' esperanc;a!
1 sempre amb un sentiment peregrí al cor
dels devots, que ve també de segles, perque
Sant Magí "és lluny" i cal atansar-s'hi, per
a demanar pluja com abans, pera pregar o
Caries Cepero llegint el pregó
simplement, per a recollir 1' aigua. Pero
peregrinant d'una o altra manera, físicament o espiritualment, amb uns o
altres mitjans i objectius complementaris, pero peregrinant!
Jo penso que, en conjunt, la devoció a Sant Magí és mística i magica
alhora. El component místic o religiós no ofereix cap dubte: el centre
neuralgic, el pols vital de la devoció segueix essent la seva capella; i la
magia es troba, tal vegada, en el contacte amb la naturalesa i els seus
éssers característics: allo que viu (les plantes, les bestioles) i allo que fa
viure, els quatre elements de la filosofía classica: terra, aigua, aire i foc.
Sobretot, potser l'aigua, tan vinculada a la vida del Sant ...
Pero jo he estat convocat perque, a la manera dels antics heralds o, més
humilment, dels pregoners de poble, us anuncii' que ha comenc;at, -que
ara, canonicament, ja som dema-la festa de Sant Magí de 1999.
Per tant, se us fa saber que ha arribat a Cervera Sant Magí, en la figura
d'un eremita amb habit més o menys de francisca, Sant Rosari i gaiata,
(que és l'única cosa de les tres que el sant de debo devia portar). 1 arriba
encapc;alant la comitiva de 1' aigua miraclera de la Brufaganya, és a dir,
historicament la de 1' alliberament, des del Gaia, de les terres, (entre elles
la Segarra) de la Catalunya Nova; místicament la del perdó dels enemics
i el retrobament de l'Home Nou; una aigua que ens arriba a 11om de
cavalleries, record de temps passats, al so de cascavells i d'havaneres ... Jo
no me' n recordo exactament, pero sento, en veure-les ara, aquell deja vu,
o vist abans imprecisament, dels psicolegs, de quan les devia contemplar
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des del balcó de casa els avis, al Pou de Sant Miquel. 1 en acompanyar els
nostres fills, quan eren petits i veure, llavors i ara, la llum de la il·lusió en
la mirada deis infants de Cervera, e m sento una mica més a prop d' aquest
Sant cordial i simpatic, barbut i rialler que amb el seu animat seguici és
la causa de la il·lusió.
Pero cal pensar que !'entrada de l'aigua no és un mer espectacle,
encara que en tingui una afable part. Perque 1' aigua que es reparteix a
tothom,jo diria que quasibé ritualment, comen una ingenua comunió deis
sants, en un voler compartir amb els germans les seves virtuts miracleres,
es produeixin o no en un moment individual i historie determinats.
1 us faig saber també que el Sant que va morir per Crist i esta esperant
la resurrecció de la carn, sera rebut dema a la seva capella conforme a la
propia condició que té, suprahumanaja; i les oracions pujaran coma fum
d' encens, les herbes aromatiques faran la competencia a aquest darrer;
goigs i cintes volaran de ma en ma, com fulles de primavera a la placeta,
i la música rotunda i expressiva posara instruments i veus al servei del
Sant...
i dones, si tot aixo és el que es pensa per adema, que hi fem ara aquí?
Mireu; totes les diades tenen vigília i la d'avui ben entranyable, ben
tradicional. 1 cal pensar, en primer lloc, que 1' aigua ja és aquí; potser fentse una mica cerverina en recollir la vibració de les nostres campanes, en
rebre les aromes deis nos tres camps i la llum de 1' estelada que es filtra per
alguna escletxa a baix a Sant Magí!
Pero a més a més la gent de Cervera, residents o forans, i algun cordial
acompanyant que s'hi afegeix, som aquí, a la noble Pla~a Major, ben a
prop de Sant Misteri i de Madona, per afer un apat plegats, un apat que
té quelcom de medieval i quelcom d, agape cristia; i les pubilles floreixen
comroses blanques de qualsevol deis nos tres horts, i el títol anyal d' especial
servent del Sant es confereix amb un afectuós diminutiu: el "maginet"; les
coques i el hall tenen un claríssim aire de Festa Major i tot plegat és el
poble que ens mirem, parlem, escoltem i sabem que avui, quan anem a
dormir, sentirem en somnis els cascavells i la música de la desfilada de
sant Magí, camí de la capella i a la Hum de les nostres estrelles. Que ell,
que em penso que pot fer-ho, ens en guardi una pera cadascun de nosaltres!
BONA FESTA A TOTHOM!
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