COMIAT D’ISIDOR CÒNSUL
Associació Amics de Sant Magí
11 de setembre de 2009
L’any passat per la festa de Sant
Magí, aquest Auditori es vestia de boix
per presentar l’últim llibre de l’Isidor
“Tractat de Geograﬁa” (Premi Marian
Vayreda 2008).
Avui ens hi trobem pel seu comiat,
també entre boix i espígol.
Des del barri de Sant Magí us volem
donar el condol a tots els familiars en
particular i a tots els que l’hi teníem estima i apreci.
La seva col·laboració a la festa ha estat
diversa: participativa, de suport, consellera..., però ara i aquí voldríem recordar
la més genuïna i personal: La Literària.
Comença a escriure als Quaderns l’any
1996, precisament amb l’article titulat
“A sant Magí sota els estels”, on relata,
magistralment, la caminada nocturna a la
Brufaganya.
Després han vingut altres articles
d’homenatge a personatges cerverins o
fets històrics relacionats amb Cervera,
amb el seu estil clar i directe, documentat
i argumentat, reivindicatiu i compromès.
En total han estat 15 articles.
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El de l’any 1997, signat juntament
amb la Romi, és “En record i homenatge
a Xavier Porredon”, el seu sogre, a qui
tenia gran respecte i admiració.
L’any 1998 ens descriu al franciscà
cerverí Ramon Boldú (1815-1899), com
autor del llibre “Las ruinas de mi convento”, un best-seller del segle XIX.
El 1999 hi ha una doble participació:
la publicació del pregó de l’any 1998 i
el record de comiat a Jaume Magre, un
referent de la cultura lleidatana.
L’any 2000 és per l’homenatge a
Josep Benet ”Els 80 anys de l’homenot
Josep Benet”. El cerverí més important
del segle XX.
A “Lletra amistosa de batalla sota
l’advocació de sant Magí”, en format de
carta a Jaume Ferran, l’any 2001, exalta
l’obra del Jaume “Memòries de ponent”,
i contrastant Coromines i Martí de Riquer, demostra que el trobador Guillem
de Cervera és el mateix que Cerverí de
Girona, a la vegada reivindica i demana
que Cervera tingui més present aquest
il·lustre ﬁll, al que deﬁneix com una de
les veus poètiques més interessants de la

literatura medieval catalana (segle XIII).
(A Girona es convoca un concurs literari
amb el títol de Cerverí de Girona).

cremar-se el seu retrat pels estudiants de
la Universitat el 27 de març de 1808. Acte
que pels historiadors és el primer esclat
contra la dominació francesa.

L’any 2002, any del centenari de la
mort de Mn. Cinto Verdaguer, publica la
part del dietari on Verdaguer ve a Cervera
per la Festa del Santíssim Misteri de l’any
1892. La Romi ho completa amb dues
poesies de Mn. Cinto amb referència a
l’espígol i la rondalla ambientada a Cervera “Qui no et conega que et compre”.

L’1 de juliol de 2009, enviava per correu electrònic el seu article: “1859-2009.
Cent cinquanta anys dels Jocs Florals”.
El dissabte dia 4 em rebia per donar-me
les fotograﬁes per il·lustrar-lo. Aquesta va
ser l’última vegada que vaig parlar amb
l’Isidor. Em va saludar amb un somriure
còmplice, des del balcó de casa seva,
quan passàvem amb la comitiva de l’Entrada de l’Aigua el capvespre del dia 18
d’agost i em va quedar un ennuegament,
de veure’l tant decidit a plantar cara al
mal que l’havia de vèncer. Sabem que va
voler participar del sopar de germanor i
ens consta que va seguir-lo, discretament
des del balcó de casa seva.

A l’article “De passeig per la història”, l’any 2003 és el convent de Sant
Francesc el protagonista, amb la incertesa
de si el va fundar el propi Sant Francesc i
amb la certesa de l’abandonament d’una
joia del gòtic català.
L’any 2004 ens explica a Dies d’història: “L’ocupació de Cervera pels carlins,
el 16 de febrer de 1847”.

Dir unes paraules de comiat és difícil,
per això hem optat per llegir l’emotiu,
reivindicatiu i compromès pregó que va
pronunciar l’any 1998, on podrem veure i
recordar com estimava la família, Cervera,
la seva història i les seves tradicions1.

El 2005 amb el títol “Un núvol blanc”,
és pel record a Teresa Capdevila i Codina,
tota una lloança a la mare de la Romi.
El 2006 el bàsquet és el protagonista
a propòsit del llibre del Ton Pedròs “El
bàsquet a Cervera. 50 anys d’història
(1953-2003)”. L’Isidor escriu “Dos punts,
personal i tir lliure”. Amb reﬂexions al
món educatiu on va néixer aquest esport a
casa nostra i la casualitat d’haver competit
amb el Ton.

Amb el títol Donar Feina a Sant
Magí, deﬁnia la seva militància cerverina
i proposava dues noves estrofes ben reivindicatives pels goigs. (Quaderns Barri
de Sant Magí, Núm. 9, 1999)
El barri estarà sempre agraït del seu
compromís amb la festa. Reiterem el
condol tot acceptant, per força, la realitat.

El 2007 escriu “Històries secretes
de Cervera. L’arquebisbe bastard”. Ens
descobreix Alfons d’Aragó, ﬁll de Ferran
el Catòlic i de la cerverina Aldolça Roig
d’Ivorra. Qui entre altres càrrecs va ser
Virrei d’Aragó.

L’Isidor ens deixa un bon pòsit de fer
i de saber fer i molta cosa per fer! Crec
que el millor homenatge seria fer realitat
alguna de les seves revindicacions!

A l’article de l’any 2008 “Gloriﬁcació
i martiri de Manuel Godoy a Cervera”,
ens descrivia com en un any, Godoy
passa de ser nomenat regidor honoríﬁc a
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La Laura Sala va llegir-ne uns fragments.

