
----------------------- PREGONS -----------------------

BONA NIT A TOTHOM* 

Jaume Magre i Servet 

Avui, vigília de Sant Magí, amb !'entrada de l'aigua, amb l'olor de 
1' espígol, els mots del poeta, la gent del barri retrobem 1' anima de 
Cervera. 

Retrobem els amics, retrobem el contacte amb els carrers i les places 
de la ciutat, tornem a sentir les campanes i podem admirar el paisatge 
de la Segarra. Les Forques contemplades des del Canciller, les 
muralles i la part antiga de Cervera des del mirador de la Pergola, els 
camps amb Granyena, al fons, des del Fossar. 

Cervera n'esta plena, de festes i celebracions: les Completes, la 
Passió, els barris, la renovada festa de Sant Pere .... , pero per damunt 
de totes en tenim una d' especialment entranyable, de ressonancies molt 
profundes: Sant Magí. 

Sant Magí, la més bella, la més poetica de les nostres festes. Com 
diu en Rabell: 

Quan l 'agostes desespera 
per acostar-se a la Ji, 
tots els camins de Cervera 
ens porten a Sant Magí 

Sant Magí té un encant especial perla senzillesa i perla singularitat 
de la festa. Amb els animals guarnits amb boix i gatell, picarols i flors, 
el Sant amb el "gaiato" pie de cintes i la barba ufanosa, els sons i 
cadencies de l'havanera, el "trago" d'aigua miraculosa amb cantirs de 
vidre i de coure, els mocadors blancs lligats en forma de bossa, el 
carrer de Buidasacs, els sostres de "serrell", els geranis als balcons, la 

*El text que segueix és el pregó de lafesta llegit per Jaume Magre l'agost de 1995 (nota deis editors) 
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1995. El Presiden! de la Genera lita! lliurant a Jaume Magre la Creu de Sant Jordi 

placeta de Sant Magí, les "mides" del Sant, els goigs ingenus, la "cova", 
on s' evoquen escenes de la vida del sant, i tot amarat de perfum, el 
perfum especial i magic de 1' espígol. L' olor de 1' espígol em suggereix 
Sant Magí. Proust ho va dir millor que jo ho pugui fer, pero pera mi, 
Sant Magí és també una gamma d' olors, a través de les quals retrobo 
sensacions que em recorden la festa. Perque retrobar és retrobar-se. 

Sant Magí, la magia de Sant Magí, traspua el nostre amor per 
Cervera. Per aixo perdura, per aixo és per a nosaltres simbolica i 
realment tan important. 

En un moment en que vivim la tirania i el vertigen de l'immediat, 
la nostra vida cau en un pou de trivialització, de despersonalització, 
que ens empobreix la sensibilitat. Ens cal reaccionar. Ens cal la fe 
senzilla, autenticament arrelada al poble. Ens cal mantenir !'olor, la 
música, el Sant barbut, l'aigua miraculosa, el sentit igualitari i lliure 
de la Festa de Sant Magí. 

Gracies a tots els qui malden per conservar-la. 
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Gracies d'una manera especial a l'Emili Rabell, el nostre ler 
Maginet, devot apassionat i entusiasta de la Festa. 

Al Miquel Pont, infatigable animador pie d'enginy i d'idees i als 
seus "capitans". 

A "Tele-Segarra", el grup de cerverins que viuen fora, que ajuda i 
estimula la Festa. Cree que és just citar !'inefable Jaume Binefa. 

Felicitats admiratives a les "pubilles". 

Salutacions cordials a les autoritats i als membres de la comissió 
de festes i als ve"ins del barrí, autentics protagonistes de la festa. 

Gracies al Ton Colom pel magnífic sopar. 

Felicitacions anticipades al Maginet d' aquest any. 1 tota la meva 
admiració per a la Pepa Fernandez, pel seu "savoir faire" i la seva 
bella presencia. 

1 acabo. Que l'aigua de Sant Magí que dema beurem ens conservi 
1' orgull d' ésser cerverins. 

Moltes gracies. 

Cervera, 18 d'agost de 1995 
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