
PREGÓ DE LA FESTA DE SANT MAGÍ 2007 
Sant Magí i la cohesió social 

Max Turull Rubinat 

Presentem a continuació la versió per ser publicada del pregó de 2007, amb variacions 
mínimes respecte del text que va ser llegit a la pla{:a el dia del sopar. 

Voldria comenc;ar aquest 
pregó agraint molt since
rament l'honor que m'és 
concedit amb la proposta 
de llegir el d' aquest any, i 
afirmant, amb tota humili
tat, que no en sóc pas me
reixedor. Només em dedico 
a ensenyar historia del dret 
a uns estudiants que no 
els interessa massa, m'he 
compromes en la gestió 
d'una Facultat que té tants 
estudiants com habitants té 
Cervera i a més m' estimo 
la meva ciutat i m'hi sento 
compromes. Paradoxal
ment, pero, cada dia m'hi 
sento una mica més allunyat 
i en canvi les meves filies, la 
Laura i la Laia, cada dia vin
diquen amb més claredat els 
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seus orígens cerverins, cosa que a 1' Anna i a mi ens plau, naturalment. 

Un, que cada dia és menys devot de cap sant i creen~a divina, en canvi 
se sent captivat per Sant Magí. Potser és que sóc uns dels seus, més del 
que sembla. Quan vaig néixer, els meus pares, el Ramon i la Paquita, 
buscaven per mi un nom sonor. Dubtaven entre un tal Max d'una peHícula 
molt coneguda aleshores -Rebbeca- i alguns d' al tres. El senyor Duran li 
va recordar a mon pare que Max, que és un diminutiu de Maxim, estava 
emparentat amb Magí, ja que delllatí Maximus en derivaría Maginus. 
És una explicació que ha certificat món germa Albert i que per tant em 
cree a ulls clucs. A més, el pare de mamare, que mai no vaig coneixer, 
també es deia Magí, Magí Rubinat. El cas, per tant, és que sóc una mica 
Magí, i aquí em tenen. 

El que menys voldria és avorrir-los, i per tant intentaré explicar-los de 
manera clara i precisa el que porto dies pensant. Si els calculs no fallen, 
els parlaré 13 minuts. 

* * * 
Veuran de seguit que a penes parlaré de Sant Magí, encara que en el 

fons no faré res més que parlar de la festa que avui ens té reunits. Parlaré 
del que em penso que és un dels grans reptes per la Cervera dels propers 
anys: la cohesió social. 

Cohesió social és, segons el diccionari, "la vinculació deis membres 
d'una col-lectivitat entre ells mateixos i com a grup". El meu planteja
ment d'avui és que durant els últims deu o vint anys Cervera ha perdut 
cohesió social i ha perdut integració, i que és molt important peral nostre 
benestar col·lectiu, pero també individual, recobrar aquesta cohesió par
cialment perduda. N' ex posaré sinteticament algunes causes, justificaré 
perque és important la cohesió social i apuntaré algunes línies per on es 
podría comen~ar a actuar. 

* * * 
El nostre present immediat és hereu de la revolució francesa de 1789, 

ja ho recordaran: "llibertat, igualtat i fraternitat". Pero també és aquella 
revolució que va estendre el triomf de 1' individu i, en conseqüencia, les 
llibertats individuals: de pensament, de religió, de reunió, de premsa, 
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de propietat, etc. La Nació, o el Poble, que havien pres el poder als reís, 
ja no la formaven els estaments socials, sinó que estava integrada de 
ciutadans, que eren individus lliures. Pero el nostre present també és 
el capitalisme salvatge, elliberalisme economic ferotge, la pobresa i la 
nova marginalitat. i una certa idea de globalització. Aixo i altres factors 
difícils de precisar aquí, han provocat tant l'auge de l'individualisme 
com també que les nostres societats estiguin més desvertabrades que 
mai. Avui la tribu, el poblat, la ciutat i fins i tot en part la fann1ia, ja han 
deixat de ser 1' ambit de cohesió i de solidaritat que havien estat abans. 
La recent arribada massiva d'immigrants no ha esperonat la cohesió, 
sinó que en les actuals condicions, sense ser-ne la causa principal, ha 
accelerat la desvertebració. En d' altres péÜsos i en d' altres indrets, aquest 
fet es troba en una fase accelerada, pero Cervera, com tots sabeu, no és 
pas aliena a aquest fenomen. 

Les llibertats individuals de que avui gaudim han representat un 
progrés enorme per a la historia de la humanitat, i encara ho seguirien 
sent avui en moltes parts del món amb regims dictatorials o teocratics. 
I no tinc cap dubte a afirmar que són irrenunciables per a nosaltres. El 
que passa és que les hem de conciliar amb la unitat i la cohesió. Ras i 
curt: llibertat individual i cohesió social no són incompatibles, sinó que 
haurien de ser complementaries. 

* * * 
No tinc pas cap intenció de dibuixar un panorama apocalíptic, perque 

la nostra realitat encara no és aquesta. Pero Cervera, com la major part 
de viles i ciutats del nostre entom, esta desvertebrada, ha perdut cohesió 
i, com havíem escrit en d' altres ocasions, ha perdut la seva anima; sí, 
aquella tan carrinclona, si voleu, que tots coneixíem tan bé. 

Pero atenció: cohesió, com jo l'entenc, no implica adhesió a una 
identitat, ni fer marxa enrere, ni conservadorisme, ni tradició, ni immo
bilisme. Plantejo la cohesió com l'adhesió entom d'un projecte de vida 
de futur. Vincular la cohesió a la tradició, a la historia, en fi, a la identitat, 
és perillós perque exclou immediatament els que no provenen d' aquesta 
historia i per tant condueix a una integració parcial. La identitat esta 
molt bé i és molt important, naturalment, perque ajuda a cohesionar i 
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perque és un element integrador. Pero preservar la identitat no ha de ser 
un objectiu en si mateix, sinó un instrument, i no pas l'únic ni el princi
pal, per assolir 1' objectiu que plantegem: una societat més cohesionada 
i més integrada. 

Si la cohesió no és l'instrument per preservar la identitat, sinó més 
aviat al revés, aleshores, ¿de que serveix la cohesió? Penso, de forma 
racional i analítica, que la cohesió ens fa més feli9os. Som sers humans 
i som socials per naturalesa, necessitem sentir que pertanyem a un grup. 
1 com ho ha expressat tan bé SebasWt Serrano, necessitem satisfer les 
nostres necessitats de comunicació id' afecte en un context social. Cree, 
si voleu, que hem de recuperar la cohesió perduda per pur pragmatisme, 
per egoisme. 

Així les coses, em va reconfortar el que escrivia David Servan
Schreiber, un conegut neuroleg frances. Deia així: "Un estudi publicat 
a !'American Journal ofCardiology apunta que, en condicions de salut 
iguals, la mortalitat de persones ancianes i pobres que participen en 
activitats benefiques enfocades cap als altres, és inferior en un 60% al 
d' aquelles que no ho fan. Una analisi dels efectes del voluntariat en la 
salut pública aparegut a Science -la publicació científica més important 
del món- conclo'ia que el voluntariat és una de les millors garanties per 
poder gaudir d'una vida més llarga, fins i tot millor que una tensió arte
rial controlada, que una taxa baixa de colesterol i fins i tot que deixar de 
fumar. El plaer de la relació amb els al tres, el sentiment d' estar implicat 
en el grup social, és un remei notable per al cervell emocional, i per tant 
pera tot el cos". 

* * * 
Bé, fins aquí tot és molt facil. Dir que ens cal més cohesió social i que 

aixo ens ajudaria a ser més feli9os, no té cap merit. Ho pot dir qualsevol 
i no cal fer-ne un pregó. Pero com deia Lenin, "que fer?" ¿Podem fer 
alguna cosa per incrementar la cohesió social quan la tendencia és justa
ment la contraria? Respondre aixo ja és més difícil, perque les causes de 
la desvertebració -la incohesió- són molt diverses i complexes. Pero tinc 
la certesa que podem aplicar aquella maxima que di u "pensa globalment, 
i actua localment". 
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Hi ha una tendencia a creure que l'administració (l'Estat, la Gene
ralitat, l'ajuntament, etc) ho ha de fer tot i ho ha de resoldre tot; com si 
nosaltres, els ciutadans, ja no fóssim responsables de res. 1 molt sovint 
li toca el rebre a l'administració municipal perque és la més propera al 
ciutada. Permeteu-me que expressi, pero, el que penso que podrien fer 
els ajuntaments, i el nostre en particular. 1 no ho die, en absolut, com 
una crítica, sinó justament aprofitant que comencem una legislatura i 
que aquesta és la nostra modestíssima aportació a un debat ciutada obert 
i necessari. Algunes de les coses que diré ja es fan, evidentment, pero 
hem de debatre entre tots si hi dediquem prou esforºos. 

A la Paeria no se li pot demanar l'oro i el moro en la cohesió -difí
cilment se li pot demanar, per exemple, que no augmenti sense parar la 
distancia entre rics i pobres-, pero alguna cosa sí que se li pot suggerir. 
Apuntaré només en algunes direccions, sense ordre de preferencia, encara 
que n'hi ha moltes més. 

En primer lloc hi ha el paquet de les conductes que caldria evitar 
perque posen en crisi la moral de la comunitat i minven la confianºa 
en les propies institucions de govem. Em semblaria de mal gust entrar 
en detalls ara, pero ja sabeu que no n'hi ha prou que la dona del César 
sigui honesta, sinó que a més ho ha de semblar i, dones, s'han d'evitar 
les conductes que es troben fora de qualsevol etica i moral. És lícit que 
els interessos col·lissionin, pero en els ajuntaments l'interes general ha 
de prevaler sobre l'interes particular. 

En segon lloc la política social. Podria semblar un sarcasme i una 
broma de mal gust parlar de cohesió social i no actuar amb prou con
tundencia per intentar corregir o mitigar les desigualtats que genera el 
mercat i per evitar que creixi la marginació social. 

En tercer lloc, 1' oci, la festa i ellleure -la cultura- es tan en el centre de 
la cohesió social. La Paeria, en aquest desideratum en que es converteixen 
aquestes últimes línies, hauria de tenir una sensibilitat especial en aquest 
sentit. Les festes -festa major, aquelarre i aquelarret, festes de barri, sant 
Magí- no s'han d'organitzar perque toca. Sociolegs i antropolegs han 
escrit milers de pagines sobre el seu paper vertebrador i socialitzador. 
Oci, festa i lleure són instruments de primera magnitud per recuperar la 
cohesió perduda, i sinó mireu aquesta trobada de la que participem. 
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Quart, hi ha la cultura. La cultura no és conferencies feixugues on 
tothom espera que arribi l'hora del suposat final -potser com aquest 
pregó!-. La cultura lliga amb ellleure i amb 1' oci, i la cultura només es 
justifica en la mesura que ens ajuda a coneixer-nos millor, ens diverteix 
i ens fa més feli~os i més lliures. 

I, en cinque lloc, la Paeria hauria de valorar si pot fer més esfor~os 
per potenciar, preservar i enfortir la nostra societat civil. La vitalitat de 
la societat civil és, amb el civisme dels ciutadans, un dels termometres 
que mesuren el grau de cohesió social d'una comunitat. Penso de veritat 
que caldria multiplicar els esfor~os actuals per ajudar les nostres entitats 
i associacions ( corals, música, gegants, excursionistes, sardanistes, circ, 
teatre, animació, esport, lleure, escoltisme, barris, i un llarg etc, etc). Per 
facilitar que existeixin i que com 1 'aran ya teixeixin una xarxa espessa 
i plural de punts de trabada i d' actuació. Les ha d' ajudar i no pas per 
funcionaritzar-les, sinó preservant llur independencia agradi o no agradi 
i peti qui peti. La nostra rica xarxa associativa genera relacions socials, 
vincles afectius, nusos de comunicació, activitats, punts de contacte, 
possibilitats de noves amistats, portes d'integració, etc. etc. que són un 
autentic tresor per a la cohesió social que cal preservar i potenciar amb 
convicció i determinació. 

Cree en la política -que és 1' ambit de lo públic- i cree en els polítics, de 
forma generica. Els polítics, i ells ho saben prou bé, no hi són només per 
gestionar el dia a dia. Aixo ho ha de fer, sobretot, una bona administració 
municipal. L'autentica funció dels polítics, amb l'assessorament de qui 
sigui, és proposar-nos explícitament i clarament un model de futur per 
Cervera en una línia de progrés, millora, benestar, sostenibilitat, etc; i 
si aquest model és compartit perla comunitat, han de conduir-nos cap a 
ell, i si pot ser en línia recta. 

* * * 
La Festa de Sant Magí, i amb aixo acabo, conté tots els ingredients que 

hem anat desgranant. A més a més de tradicional, entranyable, tendra, 
popular, autentica, lúdica, festiva, literaria, esportiva i cultural, la Festa 
de Sant Magí també intervé, i no pas poc, per afavorir la integració i la 
cohesió social. 
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