
CIUTADANS 1 CIUTADANES DE CERVERA 

Accepto el preuat guardó que m'han 
atorgat els amics de Sant Magí ensems 
amb humilitat i amb urc. 

Amb humilitat perque han volgut 
honorar en mi els cerverins de fora, ja 
que sóc un més entre ells i els associo a 
tots ells al rebre aquesta distinció. 

Amb urc perque m'integra en una 
llista de guardonats presidida per un deis 

Jaume Ferran Camps 

grans amics de Sant Magí i de Cervera: 
Emili Rabell Riera, a qui devem des 
dels seus poemes d'espígol fins a la 
Passió i la" Se garra", entre tan tes altres 
iniciatives. 

Una vegada més, encara que em trobi 
lluny, m' empara el mantell de Sant Magí 
i us acompanyo en esperit a la rnissa 
matinera, al cant dels goigs, a la visita 

Jaume Ferran rebent el guardó de mans de Rosa Fabregat. Fotografia Cendre. 
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a la Cova i ara mateix, en aquesta Pla~a 

Major, que avui il·lumina el seu record. 

Éls que hem nascut en una ciutat petita 

com la nostra tenim sempre present que 

en ella se celebraran les nostres alegries 

i es compartiran les nostres tristors. Així 

seran més esplendoroses les primeres i 

més suportables les segones. 

Per aixo, encara que em trobi lluny 

de vosaltres, al bell mig d' America, puc 

estar també al vostre costat. 
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Entre vosaltres aquí -i entre altres 
allí- segueixo sent un cerverí més que 
ara us dóna les gracies en nom de tots 
els que haguérem de deixar un día la 
ciutat per una altra terra, com avui ho 
fan tants d' al tres terres que troben la seva 
en la nostra ciutat, que sempre ha sabut ser 
acollidora. 

Ara ja no hi ha cerverins de fora o de 
dins. Tots som uns i jo un més entre tots, 
acollint-me, com tots els que m'escolteu, a 
l'esperit del nostre Sant Magí. 


