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PREGÓ DE LA FESTA DE SANT MAGÍ DE 1997
Antoni Elias Fusté
Director de l'Escola Tecnica Superior d'Enginyeria
de Telecomunicació de Barcelona.
Universitat Politecnica de Catalunya
Honorable Sr. Conseller d' Agricultura Ramaderia i Pesca de la Generalitat
de Catalunya, Il·lustríssim Sr. Alcalde de Cervera, Srs. Regidors, Senyores,
Senyors, amigues i amics.
Permeteu-me que comenci aquest pregó agraint a 1' Associació d' Amics
de Sant Magí i als ve'ins del barri l'honor que m'han fet a l'escollir-me per
fer el pregó d'aquest any, és pera mi un motiu de gran satisfacció poder
afegir-me a la llista dels il·lustres i doctes cerverins que m'han precedit en
aquesta tasca. Moltes gracies.
Quan se' m va encomanar de fer aquest pregó, vaig mirar de informar-me
sobre la festa i la figura de Sant Magí. M'ha estat de gran utilitat el quadern
no 8 de "Notícia de Cervera i La Se garra", de l'any 1977, "Lafestade Sant
Magí a Cervera". En aquest llibret es documenta completament la festa
amb escrits d' en Rabell, Dalmases, Duran, Solsona, Xucla i el mateix Turull,
editor de la col·lecció. Allí hi és practicament tot recollit. Cervera sempre
ha estat bressol de bons escriptors, poetes i historiadors. Es per aixo que no
us parlaré del Sant anacoreta del segle III, sinó que procuraré centrar-me en
la festa que en el seu honor es ve celebrant a Cervera des de fa segurament
més de 200 anys.
Pera mi la festa de Sant Magí té quelcom de magic, d' iniciatic, com tots
els ritus que tenen a veure amb un viatge i amb l'aigua. Sense entrar en
significats esoterics, tot i que m' estranyaria molt que etimologicamentMagí
no tingués res a veure amb mags i magia, (jo conec un Magí que cura, que
el seu ofici es curar el dolor), la recerca de l'aigua miraculosa i la seva
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distribució, el compartir amb la resta de ciutadans les seves propietats, té
quelcom de bateig, quelcom de ritus inicUttic. lniciació a que? ens podem
preguntar, cree que a la descoberta d'un sentiment, al sentiment de ser
cerverí.
A copiad' anys, la Festa de Sant Magí s' ha anat configurant amb un ritual
i unes cerimonies que 1' han fet esdevenir un ens complet i consistent, quelcom
que, permeteu-me la comparació mercantilista, qualsevol empresari voldria
pel seu producte. La Festa de Sant Magí es pot identificar per:
• un color, el verd del boix
• una olor, la de l'espígol
• una música, l'havanera
• un animal, 1'eguí
• una missió, distribuir aigua miraculosa de la Brufaganya,
i sobretot, perla voluntat d'un barri de continuar aquesta celebració i la
identificació de la Festa com un símbol del poble de Cervera. 1 die poble,
tot i sabent que Cervera es ciutat fidelíssima, perque la paraula poble, a més
de la seva accepció com a nucli rural també té com a significat, clan, tribu,
nació. 1 Sant Magí és per als cerverins un símbol d'identitat i un camí per
a trobar-la.
Cervera té tres grans fes tes, les fes tes sempre transmeten 1' esperit d' un
poble, dues són Festes Majors, la del Sant Crist de Sant Antoni el quart
diumenge de setembre, i la del Santíssim Misteri els 6 i 7 de febrer. Enmig
d'aquestes festes majors consolidades, apareix la Festa de Sant Magí, del
barrí de Sant Magí. No és una festa major pero és la més singular, és la festa
que més pot impactar a qualsevol visitant, perque és una festa diferent, molt
particular, pero és també la que més costa de gaudir en profunditat, perque
pera fer-ho cal estar imbu"it de cerverinisme, cal coneixer persones, tradició,
vocabulari, llocs ... , .Aquest és el se u sentít inicüttic, primer il·lumina (quasi
enlluerna), després, en la insistencia, confirma. La Festa de Sant Magí s 'ha
mantingut merces a la voluntat popular d'un barrí i una associació, és una
festa que va de baix cap a dalt, i cal que segueixi així, sense el confort pero
tampoc sense l'apatia que donen les organitzacions administratives
(ajuntaments, centres comarcals de cultura etc.), institucions que si bé ajuden
i en molts casos fan possible la continu"itat d'algunes celebracions, no és
gens menys cert que també dilueixen la personalitat de les mateixes. Cal
vetllar per a que Sant Magí segueixi sent del barri, popular de concepció i
48

de gestió, perque aquests tipus de celebracions, com més tradicionals més
actuals, com més de barri més interurbanes, com més populars més nobles,
com més peculiars més simboliques, més inicüttiques, més identificatives
del nostre taranna.
Estem en una epoca de canvis profunds, merces a les tecnologies de la
informació i les comunicacions, en un termini inferior a 1O anys la societat
que ara coneixem haura canviat completament, aquestes tecniques i
tecnologies produiran un efecte social comparable al de la revolució industrial que va transformar una societat eminentment rural en una societat
urbana i proletaria. Estem entrant en una nova concepció social que
s'anomena Societat de la Informació, alguns parlen de Societat Global
perque aquestes tecnologies de la informació i les comunicacions permetran
que el món sencer esdevingui un mercat únic. Tenim, és cert, 1' oportunitat
de fer realitat la Societat del Coneixement, pero tots sabe m que només amb
una rigorosa disciplina pedagogica es pot passar de forma efica<; de la
informació al coneixement, i la millor pedagogia és la classica, cal que
comencem perla idea socratica d' intentar coneixer-nos a no saltres mateixos,
les nostres arrels, la nostra tribu, el nostre poble, sinó serem devorats i
dilults en aquest nou espai social queja s'esta configurant. Per aixo també
ens calen, ens són imprescindibles, celebracions com la de Sant Magí.
Com deia J aume Ferran, tots els cerverins porte m una Cervera a dins,
tant se val si ésa 100 quilometres o a 25 anys de distancia, i aquesta Cervera
és tan real com la Cervera d' avui, industrial i endeutada que ara estem
xafant. Passa, pero, que sovint aquesta Cervera interior esta adormida i
quan no en som conscients Cervera deixa d' existir, perque no hi ha papers
que ens acreditin coma cerverins. Cervera només existeix quan algun deis
seus fills es reconeix cerverí, i aquesta descoberta acostuma a ser casual:
A vegades al sentir una sardana et trasllades a la pla¡;a Santa Anna en un
diumenge a la tarda ... i et descobreixes cerverí. Al tres cops la descoberta
pot ser una mica més violenta, quan algun graciós lletraferit et pregunta pel
"port de mar". No e m puc estar de referir-me en aquest casa la res posta que
ens va ensenyar de petits aquella gran professora i mestra que fou la Sra.
Tella (a.c.s.): Quan usdemaninpelportde mar, us trobeu alZa on us trobeu,
respone u decidits assenyalant al primer carrer que vegeu: - Tot recte fins
al final i despresfeu uns quatre-cents o cinc-cents me tres al' esquerra i alZa
el trobareu; pero aneu amb compte perque poc abans d'arribar-hi hi ha
49

una gran bassa d 'aigua
on s 'hi ofeguen tots els
rucs que ho pregunten .
... Orgull de ser d'aquest poble!

Els pobles necessiten de fites per reconeixer i retrobar la seva
identitat. La Festa de
Sant ~agí és per a
Cervera una d'aquestes fites. En nits magiques com aquesta,
aquí a la Pla9a ~ajor
s' esta fent Cervera, -ara
estem fent Cervera,
senyor Alcalde. Pero
el problema no és la
nostra identificació
coma cerverins, tots els
que som aquí en som
conscients, el problema és per a les futures
generacions. PermeteuAntoni Elias durant la lectura del pregó a la Plac;a Major el 1997
me que acabi adaptant
a Cervera unes paraules del poeta bretó ~orvan Lebesque di tes a proposit
de la Bretanya: Cervera només existira en la mesura que els seus fills es
reconeguin cerverins, tant se val si són descendents de la primera barca
com del darreremigrat musulma, 1'importantes descobrir-se coma cerverí,
i aquest és el repte pera cada generació: la Descoberta o la Ignorancia.
Ben segur que la Festa de Sant ~agí ens seguira ajudant a 1' inici d' aquesta
descoberta.
~oltes

grades per escoltar-me, que tingueu una bona i magica nit.
Cervera 18 d'agost de 1997
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