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PREGÓ DE LA FESTA DE SANT MAGÍ DE 1998 
DONAR FEINA A SANT MAGÍ 

Isidor Consul 

1) INTROIT 

Em permetreu que comenci regraciant 1' Associació d' Amics de Sant 
Magí perla distinció i la confian9a d'haver-me encomanat el pregó 
d'aquesta festa tan entranyable com és la de Sant Magí a Cervera. És 
un encarrec que he acceptat amb molt de gust, tot i que veig que és un 
caramel compromes ates a la categoría personal i els merits dels pregoners 
que m'han precedit: Jaume Ferran, Mateu Carbonen, Jaume Magre, 
Ramon Font i Antoni Elias ... Tots cinc han posat molt alt elllistó de 
la qualitat i ho han deixat costerut a qualsevol que vulgui confegir un 
pregó que no desdigui de l'encert, !'elegancia i el bon to dels seus 
parlaments. De tota manera, he entomat l'encarrec amb una gran 
satisfacció, primer per l'honor que suposa, pero també pel privilegi de 
ser el primer no cerverí de naixement a qui s' encomana el pregó de Sant 
Magí. La majoria de vostes potser ja ho saben que no sóc un cerverí 
indígena, pero al mateix temps goso suposar que els que em coneixeu 
una mica sabeu que em sento, plenament, un cerverí d' adopció: ésa dir 
amb sentit de pertinen9a, d' arrelament a un paisatge i a una determina
da manera de ser. 1 estic conven9ut, d'altra banda, que el concepte 
d' allo que en diem la patria petita és també un estat d' anim, una geografía 
de 1' esperit, un territori personal que cadascú es va construint, o potser 
va conquerint, alllarg de la vida. 
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11) MODERATO SENTI
MENTAL 

En el meu cas, la 
conquesta de la geografía 
cerverina ha tingut 
l'avantatge d'un magisteri 
efica9 i per for9a he de parlar 
de 1' escola de Cal Muntanyes 
i del mestratge successiu de 
diferents generacions de la 
família Porredon. Sota la 
seva direcció m'he anat 
enamorant de Cervera i cree 
que he descobert allo que, des 
d'una mirada forana, es pot 
entendre com 1' anima més 
autentica de la ciutat. Per 
exemple, la singularitat 
envejable del Case antic; O la Isidor Consul durant la lectura del pregó (Foto Gendre) 

magia d' aquesta pla9a que 
ens acull; o les joies d' arquitectura medieval que són el Carreró de les 
Bruixes, el Carrer de Buida-sacs, o el de Sabater; i la portentosa majestat 
de les campanes de Santa Maria, i el prodigi de la Festa de Sant Magí 
que vaig descobrir, meravellat, fa trenta anys, el primer estiu que venia 
a festejar la noia petita de Cal Muntanyes. Així, sed un per 1' espectacle 
de l'entrada de l'aigua, sorpres pels acords de l'havanera i alli9onat per 
la militancia santmaginenca dels Porredon, aviat vaig comen9ar a sen
tir com una cosa propia la geografía essencial del barrí i de la festa, la 
historia miraclera del sant, la gracia de les es teses d' espígol que encatifen 
els carrers, i la missa de les set del matí amb la torna de coca, xocolata 
i porrons de barreja que et posen de filis pera la resta del dia. Un estiu 
rere de 1' altre, com la pluja de tardor que assaona lentament la terra, em 
vaig anar convencent que la festa de Sant Magí era una pe9a fonamental 
en el cor i en 1' anima de Cervera. Tant és així, que per aixo 1' han anada 
fent seva els poetes i escriptors locals: Jaume Ferran, Emili Rabell, 
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Ramon Turull, Mate u Carbonen, Rosa Fabregat .... 1 quino recorda el 
prodigi net de la quarteta popular que tanca el conegut poema d'Emili 
Rabell: 

Quan l 'agost es desespera 
per acostar-se a la ji, 
tots els camins de Cervera 
ens porten a Sant Magí. 

111) ALLEGRO COM MODO 

A Sant Magí Lluny a buscar 1' aigua, a tallar el boix i a recollir 
1' espígol, en una bella i vella tradició que té, pel cap baix, més de dos
cents anys d'historia a l'esquena. Un costum que harmonitza ambla 
realitat d' una terra de seca i una ciutat, Cervera, que ha patit, de manera 
secular, problemes amb 1' abastament d' aigua. Pero en aquest cas es 
tracta d'un sant i d'una aigua amb poders magics, fama de remeiers i 
qualitats terapeutiques. Els goigs del sant de la Brufaganya parlen del 
poder cura ti u de 1' aigua contra tota mena de nafres, sobretot la pigota, 
les quartanes, la rosa, la trencadura, el dolor i la tos. 1 encara afegeixen 
que la intercessió del sant és ajut per al patiment de les parteres i un 
remei efica9 per a les dones esterils, a qui logra fills, llet i socós. 

Josep M. Llobet i Portella ha donat notícia d'uns goigs segarrencs 
de sant Magí de la primera meitat del segle XVIII. Potser sí que llavors, 
en el marc d'una medicina més rudimentaria que no pas l'actual, una 
alternativa pera curar la verola, les febres quartanes, la rubeola o les 
hernies era 1' oració i la devoció religiosa. Pero ara que soma tocar del 
tercer mil·lenni, viatgem per internet i ens movem inserits a les realitats 
virtuals, sembla que tothom té més confian9a en les receptes de la 
seguretat social que no pas en la devoció dels sants. Per aixo voldria 
proposar unes estrofes d'actualització dels goigs de sant Magí que 
anessin en paral·lel amb el to de renovació que, de fa sis o set anys 
presideix la festa. Temps era temps, pro u que ho sabeu, s' anava a Sant 
Magí Lluny amb carros gansoners i la placidesa propia dels anys antics; 
ara, en canvi, sota el lema "Arriba a Sant Magí com puguis", s'hi va al 
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pas dinamic d 'una marxa excursionista, a cavall de la nerviosa elegancia 
de poltres i eugues, amb sofisticades bicicletes de carretera i mountain 
bikes, i qui més qui menys hi va en cotxe, que si no és la més esportiva 
de les formes, sí que és, encara, la manera més comoda i descansada 
d'arribar-hi. 

L'actualització deis goigs que goso proposar-vos té molt a veure 
amb el cor mateix de Cervera i ambla realitat d' aquest barri historie que 
potser no ha estat tractat de la millor manera possible per les 
administracions del país. Sovint he pensat que segons en quina ciutat 
d 'Europa tinguessin un nucli historie com el de Cervera -i e m refereixo 
a mitja dotzena de pai'sos que conec una mica- haurien fet mans i 
manegues per protegir-lo i, si calia, haurien demanat l'ajut de la 
UNESCO perque fos declarat patrimoni historie de la humanitat. A 
banda de 1' edifici de la Universitat, e m refereixo a 1' espai urba que neix 
a la pla~a de Santa Anna, arriba fins al fossar i es desplega pel tortuós 
tramat de carrerons que pugen de Sant Domenec, de Sant CristOfol i de 
Sant Magí. A casa nostra potser ens hem preocupat més del creixement 
material i massa vegades s'ha oblidat, i no parlo només de Cervera, de 
tot allo que constitueix 1' anima mateixa deis pobles: la se va historia, els 
seus costums, elllegat de 1' antigor que tenim obligació de passar a les 
generacions que vindran darrere nostre. 

Per aquesta raó, ara que Sant Magí va menys enfeinat perque els 
metges, les mútues i la seguretat socialli han pres una part important 
de la clientela, compto que li podríem encomanar, si cal comuna oració, 
que vetllés aquests detalls de 1' anima cerverina. Per exemple, que faci 
dinamic el desenvolupament del PERI; que eviti el tancament deis 
darrers comer~os del case antic; que aturi la sagnia que despobla el seu 
barri; que n' agiliti una modernització controlada, i que es presentí com 
un malson als polítics locals, comarcals, provincials i nacionals dient
los a ca u d' orella que també per aquesta mancan~a d' accions culturals 
els jutjara la historia. Repeteixo que ho veig comuna manera de donar 
feina a un Sant Magí que em sembla més desvagat que mai. 1 per posar 
fila l'agulla li podríem encomanar, comuna acció d'urgencies, que 
acabi d'una vegada l'embolic de l'autoviai la vergonya de tenir, encara 
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avui, l'únic semafor actiu que existeix entre Barcelona i Madrid. 

Proposo, dones, a 1' Associació Ami es de Sant Magí la lletra 
d' aquestes dues estrofes per si es poden afegir als Goigs en alaban~a 
del gloriós martir Sant Magí que es venera en sa propia capella de la 
ciutat de Cervera: 

-1-
De fa segles aquest barri 
devot a vós s' encomana, 
i perque més no se'ns degradi 

una solució us demana: 
que il·luminau cada dia 
els paers i regidors. 

Puig miracles a porfia 
lo Senyor obra per Vós 
Oi'u a quien Vós confía 
Sant Magí Martir gloriós 

-11-
El tram trist de la vergonya 
ens treu massa als titulars, 
semafors i taps de transit 
ens tenen atabalats. 
Fe u acabar 1' autovia 
desdoblant la nacional dos. 

Puíg miracles cada día 
lo Senyor obra per Vós 
Oi'u aquí en Vós confía 
Sant Magí Martír gloríós 

Moltes gracies per la vostra atenció, bona festa i bona nit a tothom. 
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