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PREGÓ DE SANT MAGÍ 2002 

Joan Colorn i Farran 

Autoritats, membres de 1' Associació Amics de Sant Magí, gent del 
barrí de Sant Magí, amics de Cervera, amics de fora de Cervera, família, 
bona nit a tothom. 

En primer lloc, voldria agrair a les persones de la comissió de Sant 
Magí que hagin pensat en mi per fer de pregoner d'una de les festes més 
populars que encara es conserven a Cervera. Quan m'ho van propasar 
vaig sentir una enorme satisfacció i un gran honor. Un honor que, per 
altra part, considero excessiu, ja que cree que molts altres cerverins el 
mereixerien abans que jo. 

Ens acompanya la música del concert pera clarinet d'un deis més 
grans compositors, Mozart, de qui Hofmann, també músic i escriptor, 
deia que era deis pocs que sabia expressar amb les seves obres allo que 
les paraules ni tan sois són capaces d'insinuar. Per aquest motiu l'he 
agafat d' aliat.. .. ! 

També, a la pantalla, podeu veure un recull fotogdtfic extret del Llibre 
vell de Sant Magí. Hi ha imatges des de l'any 39 fins al60. 

Avui, justament, es compleixen 10 anys d' aquest sopar a la pla~a, 12 
del primer quadern, des que s' ha recuperat 1' autentica festa de Sant Magí, 
amb el costum d' anar a buscar 1' aigua miraculosa a les tarragonines fonts 
de la Brufaganya. 

Temps enlla, la matinada del15 d' agost els devots del Sant marxaven 
amb carros fins a Santa Coloma de Queralt i, des d'alla, fins a les fonts 
de Sant Magí. 
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Recorríen una trentena de quilometres amb els animals -en aquest 
cas, sense carros, ja que no hí havía camí. Allí omplien els dmtirs que 
anaven dins els arganells deis rucs i de les mules. També es collia boíx i 
espígol per guarnir l'església i els carrers. 

Actualment, 1' aigua es va a buscar amb cotxes i camions. A més, des 
de 1' any 92, com tots sabeu, s 'ha pres la iniciativa de tomar-hi a peu pels 
antics camins de carro. També hi va molta gent amb bicicletes i amb 
cavalls. "Arriba a Sant Magí com puguis". 

Sant Magí. .. Són tants els records que em porta aquesta festa! Quan 
era petit, a casa teníem una botiga de roba: Teixits Colom. L'heu pogut 
veure en alguna de les fotografies, í segur que alguns dels que sou aquí 
la recordareu. 

Els dies previs a Sant Magí, la meva mare guarnia els aparadors amb 
els obsequis que donaven els comer~os de la ciutat per patrocinar la 
festa. El senyor Emili Rabell, autentic prohom d' aquesta festa, anava 
amunt i avall amb els regals. Hi havia un pernil, pots de conserva, 
embotíts, capses de galetes, ampolles de licor, de vi ... i, qui més qui 
menys, intentava tenir una tira de números perque li toqués la toia. 

Portes endins, la festa es vivia també amb especial intensitat. Per 
aquestes dates, es reunía tota la família i no hi faltaven mai els meus tiets 
Quintana de Barcelona. Ells tenien una autentica devoció pel Sant, al 
qualli atribulen propietats curatives. 

Justament, jo em dedico a la medicina, pero no a la d' atenció 
individualitzada, sinó a la medicina col·lectiva: intento ajudar la gent 
que pateix problemes que afecten la nostra societat. 

Sant Magí estava molt vinculat a la creen~a que la seva aigua gaudia 
d'unes facultats especials per guarir els dolors musculars i ossis de les 
persones amb reumatisme. La meva mare m'empaitava perque em 
prengués aquella aigua, crua, que no servía per cuinar. Aquest ritual es 
repetia quan anavem d' excursió a la font de Sant Magí. 

La meva professió té una clara vinculació amb prevenir i guarir. 
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Com relata la llegenda, el Sant 
va curar la filia del governador de 
Tarragona. Malgrat els recels del 
seu pare, Sant Magí va salvar la 
noia amb un sol senyal de la creu. 

Tal com diu Joan Amades al 
Costumari Cata/a, el governador, 
com a pagament pel seu servei, el 
féu tancar a la presó. Pero el sant, 
sense que ningú li abrís les por
tes, va tornar cap a la cova de la 
Brufaganya. 

Els soldats van anar-lo a apre
sar i en arribar davant d' ell, 
assedegats, van demanar en to bur
leta que fes brotar aigua per cal
mar la seva set. Un cop del gaiot 
de Sant Magí aterra va fer que JoanColomllegintelpregó.(Foto:Gómez-Grau). 

brollessin tres fonts que encara 
avui ragen, i que són el moti u d' aquesta festa. 

El pas de 1' aigua de Sant Magí amb la comitiva era molt esperat pel 
ve'inat. Tal com mana la tradició, 1' aigua entra va amb les mules i els 
rucs guarnits amb espígol, acompanyats d'una banda de música que 
tocava les havaneres propies de la diada i d'un anacoreta que, vestit com 
el sant, obria la marxa. 

Són dues melodies antillanes: Asunción i Brisa del Mar: En aquests 
instants n'estem sentint una. 

Són imatges que et queden gravades per sempre, i que et recorden 
tants i tants moments viscuts amb aquelles persones que tant estimaves. 
Em recorden també aquell ambient de festa, d'il-lusió, d'alegria i, com 
molt bé deia qui em va precedir l'any passat en el pregó, l'amic Magí 
Raich, em recorden color, calor, olors, sensacions i moltes imatges 
suggeridores. 
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Si alguna festa hi ha a Cervera que té justament aixo, una evocació de 
tots els sentits, amb tota seguretat és la de Sant Magí. 

Pero, desgraciadament, no sempre tenim Sant Magí a la nostra vora 
per solucionar-nos els problemes. Em dedico al món de les drogues i a 
1' epidemia deis nos tres di es, la sida. He vist famílies, j oves, i molta gent 
desesperada. 

Alllarg de la historia hi ha hagut persones que han entrat al món de 
les dependencies, pero en els darrers anys estem vivim una situació molt 
relacionada amb el món de 1' oci que ens preocupa tots, especialment les 
mares i els pares. 

Tots sabem de persones properes que s'han quedat enganxades en el 
cercle viciós que els envoltava. 

Per aixo, jo 1i demanaria a sant Magí que ens donés aquella capacitat 
per ser més crítics, més autoexigents, per compartir i obrir un dütleg més 
ferm amb el nostre entom, especialment en l'ambit familiar. 

Entre tots hem de ser capa~os de generar noves altematives on el 
consum excessiu d' alcohol i la resta de drogues no juguin un paper el a u. 

Per sort, la sida ja no és socialment una malaltia dels oblidats. Les 
febres que Sant Magí curava, feien tan mal com ara provoca la sida. 
Aquelles malalties es curen avui amb farmacs, i per aixo, confiem que la 
ciencia doni una resposta definitiva a aquelles persones afectades pel 
virus. 

Actualment, pero, no tenim cap vacuna que resolgui aquest greu pro
blema de salut. Per aixo, tots,joves i grans, hem de prendre'n con~ciencia 
i evitar les conductes de risc. 

D'altra banda, la nostra ciutat ha patit enguany la cara més perversa 
de la globalització. El tancament de la fabrica de Lear ha sacsejat la 
comarca. Esperem que 1' impuls de totes les Administracions implicades 
facin que aquest episodi hagi estat només un curt malson per a les farm1ies 
afectades. 

A les nos tres contrades també arriba cada dia gent d' altres cultures i 
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formes de pensar. Sense renunciar a les nostres conquestes cíviques, 
hem de crear un espai de dialeg on puguem créixer tots plegats. Rebutjant 
qualsevol forma de violencia, activa o passiva, cap als nouvinguts. 

M' agradaria que Cervera continués sent una ciutat integradora, o berta, 
plural, amb accés al treball. 1 que, cada vegada més, les persones puguin 
tornar a aquesta ciutat per quedar-s'hi i establir-hi lligams. 

Probablement, d' aquí a un temps, les comunicacions permetran que 
nuclis urbans com el nostre siguin una alternativa a les grans ciutats, 
amb un nivell molt més alt pel que fa a qualitat de vida. 

No em cansaré d'agrair a tots els que m'heu escollit per compartir el 
pregó d'aquest any, i també als que m'heu ajudat en el muntatge: en 
Josep Mas i en Jaume Binefa. 1 m'agradaria, si em permeteu, dedicar les 
últimes paraules als meus fills, el Joan i la Clara, presents avui aquí. 

Em fa molta il·lusió que m'escoltin,ja que són el testimoni viu de les 
persones que, amb tota seguretat, avui serien molt felices d'escoltar-me 
i que justament en aquestes dates ens van deixar: els meus pares. 

Ells em van ensenyar a estimar, a valorar i a viure tantes coses, com 
aquesta entranyable festa de Sant Magí. 

No puc acabar sense felicitar tots i totes les que avui celebreu el vostre 
san t. 

1, per descomptat, els que feu possible aquesta diada. 

Que sigui per molts anys! 

1 a tots vosaltres, moltes gracies per la vostra atenció. 
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