
-------- HOMENATGE AL FILL PREDILECTE -------

EL MIRACLE DE SANT MAGÍ* 

Jaume Ferran Camps 

Als Estats Units, on jo he viscut des de fa més de trenta anys, a la 
decada dels vuitanta que acaba de transcórrer, en deien, en diuen, els 
anys del jo o del mi; cada un pensava en un mateix i no en els altres. Tot 
era fruit d'un narcisisme constant, que et feia mirar-te i remirar-te amb 
un espill inútil sense cansar-te mai. Pero, durant el últims tres anys, al 
comen~ar precisament els anys noranta, jo he notat un canvi i l'he notat 
precisament aquí, en die el Miracle de Sant Magí, perque d'alguna ma
nera va coincidir ambla nova celebració de la nostra festa, incloent-hi el 
dinar de germanor i el dinar rom~mtic que vam fer al Mas del Duran, a la 
ciutat de Cervera; vaig pensar aleshores: ens hem dre~at, s'han dre~at 
tots contra el jo i proclamen, ben alt els nostres i els vostres, perque no 
només volen ser ells, sinó que volen acollir, també, als que estem lluny, 
als que estem fora, als cerverins d' enfora, i ara és una realitat aquesta 
tradició, que van comen~ar només fa tres anys, que el Miquel i el J aume 
i tants amics van fer de veritat per tots. 

Jo no pensava tan sois ser aquí aquesta nit, pero, em va arribar la veu 
del nostre barri, la veu del meu barri i em va dir que tornés, per donar 
precisament veu als cerverins d'enfora. Així que ahir em vaig posar en 
camí, i aquí em teniu. 

Com que venia de la part de la Brufaganya, Sant Magí em feia 
companyia i caminava amb mi i em va dir o li vaig dir jo: 

- Sant Magí, per que m'heu cridat? 

* Transcripció, corregida i esmenada per l'autor, del pregó de la festa de Sant Magí de l'any 1993. 
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- Us necessito tots, (em 
sembla que vaig sentir), o 
potser: 

- Us necessiteu tots. (no ho 
sé ben bé). 

- Per que? Per que? (vaig 
preguntar-li). 

Un cop de ventes va endur 
les paraules de Sant Magí i em 
vaig perdre la resposta, pero, 
aixo ho segueixo preguntant 
avui a tots vosaltres: Per que? 
Per que som aquí? 1 cree que 
més que mai, la resposta, és 
dins de cada un de nosaltres. 

Per aixo ens hem reunit 
estiu i hivem, aquí o a Barce
lona, els cerverins d' enfora 
per ajudar-nos a trobar la 
resposta a aquesta pregunta 

Jaune Ferran Carnps (Fotografia Jordi Prat) 

cada vegada més urgent, perque aquesta resposta, cada vegada ho veig 
més clar, passa només per nosaltres. 

Una vegada més estem junts, els de dins i els de fora. 

Una vegada més ens ha reunit la veu de Sant Magí; és 1 'hora de prendre 
decisions, al nostre barri, a la nostra ciutat, a la nostra comarca, al nostre 
poble i al nostre món. 1 no volem estar absents, volem que la nostra veu 
se senti ben forta en el concert de les veus de la ciutat, a la Segarra, al 
novell ECO de la Segarra. 

Estem donant un primer pas; ara només ens toca seguir caminant 
darrera de 1' esperit de la Maria J osep Femández Vallés que ens presideix 
avui. 

Visea Sant Magí! 
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