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PREGÓ DE LA FESTA DE SANT MAGÍ DE 2003 

Josep Benet i Moren 

L' Associació d' Ami es de Sant Magí de la nostra ciutat de Cervera, 
va tenir la gentilesa d'invitar-me afer el pregó de la festa de sant Magí 
d'enguany. Raonablement hauria hagut d'agrair la invitació, pero no 
l'hauria d'haver acceptada. Perque el pes deis meus anys -ja en tinc un 
munt- així ho aconsellava. Pero a mi, vell cerverí, el fet de trobar-me 
avui entre vosaltres, cerverins, en una Festa que em fa reviure la meva 
infantesa, em va fer tanta il·lusió, que vaig caure en la temptació. 1 vaig 
acceptar-la. Aquí em teniu, dones, fent el Pregó d'eng'\}any, en aquesta 
Festa tant tradicional, simpatica i popular. Pero de que us ha de parlar 
aquest cerverí, que 1' aventura de la vida va convertir molt aviat en un 
"cerverí fora ciutat"? 

Una primera cosa em correspon i em plau de dir. He arribat a Cervera 
i tot seguit he assistit a 1' arribada de 1' aigua de Sant Magí, Certament 
quin goig feia! 1 en contemplar la vella tradició de !'arribada d'aquesta 
aigua a la ciutat, constatava que la Cervera moderna sap conservar viva 
la tradicional. Per tant, com a cerverí, em felicitava i agra'ia, alhora, 
1' esfor9 de tots els cerverins que han aconseguit de modemitzar la nostra 
ciutat, sense que es perdin les velles tradicions. 

En segon lloc, evidentment, em correspon de parlar dellligams i de la 
meva fidelitat a aquesta ciutat on vaig néixer. Una fidelitat que mai no he 
deixat de manifestar -i adhuc de remarcar- en tot moment i arreu, 
proclamant que sóc cerverí, i, per tant, segarrenc. Be que per part pater
na procedeixi de la comarca d'Urgell, concretament de Puigverd 
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d' Agramunt i més enlHt en el temps de Cal Segarrenc de Mafet. 
Probablement, dones, d'algú de la Segarra que, fa uns quants segles, es 
trasllada a viure a aquest poble de l'Urgell i els seus nou ve'ins, recordaren 
el seu origen, batejant la seva nova casa amb el nom de Cal Segarrenc. 
Pero aquí, a Cervera, és on vaig néixer en una casa del carrer Major i on 
vaig viure alguns del primers anys de la meva vida. Entre els papers del 
meu arxiu, conservo encara el Diploma honorífic que el Col·legi Claretia 
del Sagrat Cor de Maria, els del "padres" com es deia aleshores, em va 
concedir en acabar el curs, avui tan llunya, del 1927, en el que es feia 
constar que "por la aplicación y aprovechamiento demostrado" se'm 
dona va la nota de "sobresaliente". Conservo també en el me u arxiu, amb 
amor, la gran estampa, record de la meva primera comunió, feta el 8 de 
setembre del 1927 a l'Església de Sant Antoni. El mes següent deixava 
Cervera i entrava a l'Escolania de Montserrat, on passaria set any de la 
meva vida. El mes de setembre de 1934 en sortiria, pero a l'Escolania 
montserratina hi vaig deixar el meu germa petit Francesc. Ell havia de 
morir-hi, essent escola, el mes de gener de 1' any següent. Vaig viure, 
dones, personalment un fet que, uns anys abans, havia inspirat a Jacint 
Verdaguer el poema "La mort de 1' escola", que musicaria el mestre 
Nicolau, amb molt d' encert ... Una pec;a musical que, sempre que s' escolta, 
provoca una forta emoció. Va ser precisament aquest any 1935, quan 
passant una part de les meves vacances a Cervera, vaig viure ja adolescent, 
la festa de Sant Magí. Va ser, desgraciadament, la última que va cele
brar-se abans de la tragica guerra civil, que provoca la insurrecció mili
tar del juliol del 1936. El record d' aquesta Festa de Sant Magí de 1' any 
1935, per motius farniliars i cívics, ha perdurat sempre més en mi. Per 
aixo, avui en assistir a la vostra festa d'enguany, no he pogut deixar de 
comparar-la amb la de 1935.Mirant enrera, deixeu-me recordar -amb 
algun de vosaltres- aquesta Cervera, la deis últims anys vint i primers 
anys trenta. Una ciutat tant carregada d'historia i tant plena de monuments 
histories, pero amb els seus carrers polsosos a 1' es ti u i enfangats a 1' hivem. 
Potser a algú li doldra que ho recordi, pero ho faig, perque és veritat, i 
sobretot perque, en recordar-ho, constato com ha rnillorat la nostra ciutat. 

Mirant encara enrera, com recordo les meves anades amb carro o a 
peu a la vinya portant la minestra als que segaven o batien o veremaven, 
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i com dinavem a 1' ombra 
de la figuera del mas, 
mentre el vi es refrescava 
a la cisterna. 1, també, les 
anades a Fiol, a berenar i 
collir alguna cosa a l'hort 
pera sopar ... Tinc present, 
així mateix, aquella ciutat 
preocupada sempre perla 
mancad' aigua. Conservo 
encara viva la imatge de 
la font pública de la pla
ceta de la bascula, on els 
vei:ns amb cantirs, 
galledes i tota mena 
d' atuells anaven a 
proveir-se d'aquell bé, tan 
escas a la nostra ciutat, 
com era 1' aigua. Jo del 
balcó estant els veia, com 
veia la gent que baixava i 
pujava dels autocars i dels 
cotxes davant la fonda 
Bonavista. 1 encara em sembla sentir, fins i tot, la veu de "lo nunci" que 
després del toe trompeta feia el pregó, unes vegades recordant-nos que 
era hora de pagar la contribució, i, al tres, que comunicava la grata notícia 
que a la peixateria havia arribat peix frese ... Finalment, d' aquella Cervera 
del 1935, deixeu-me recordar encara abans d'acabar, les converses que 
jo fejocista de Barcelona tenia amb el pare Jaume Girón. Com hauria 
pogut imaginar-me que només pocs mesos després seria brutalment 
assassinat, com ho serien tants altres claretians, alguns deis quals havien 
estat professors meus, igual com ho fou un nombre important de 
cerverins ... 1 qui m'havia de dir que només tres anys després, als meus 
18 anys, a Cervera seria acollit a l'hospital militar que durant la guerra 
s'hi havia instal·lat. Després, en els temps difícils de la dictadura fran-
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quista, en aquesta meva ciutat vaig trobar refugi més d'una vegada quan 
era perseguit per les meves activitats al servei de la llengua i la cultura 
del me u país i del reto m d' un regim democratic i de 1' Estatut d' Autonomía 
de Catalunya. Per exemple, quan va ser detingut i empresonat Jordi Pujol, 
tal com ha recordat 1' ami e Isidor Consul. 

Quantes i quantes coses no ha viscut la nostra generació! Certament 
ha viscut els canvis materials més dlpids i radicals de tota la historia de 
la humanitat. Radicals, per exemple, en la vida domestica. Compareu 
les nostres cases d' avui, amb el seu contingut --especialment amb els 
seus aparells- amb les cases deis anys vint i trenta del segle passat, és a 
dir, quan la meva generació tenia entre vint i trenta anys! Alguns de 
vosaltres recordareu aquells primers aparells de radio de galena, que 
amb tanta il·lusió escoltavem, en un temps que ningú podía ni somniar 
que arribaría la televisió. Compareu les nostres cuines d'aquest passat 
ambles d'avui. Tot aixo ha provocat uns canvis profunds en les nostres 
vides, amb 1' aparició tanmateix de nous i greus problemes, molts deis 
quals afecten, naturalment, la nostra ciutat. Pero quan arriba el mes 
d'agost i gairebé la majoria de les poblacions de Catalunya celebren la 
seva festa major de la Mare de Déu d' agost, Cervera celebra la seva festa 
centenaria de Sant Magí, una festa de barri convertida en festa de tota la 
ciutat. Una festa que ha sobreviscut a tots els canvis esdevinguts al nostre 
país, fins i totales pressions d' aquell pseudoprogressisme de finals deis 
anys seixanta i primers setanta, que atacava les festes tradicionals deis 
nostres pobles, titllant-les de reaccionaries . Hem d' agrair, dones, 
repeteixo 1' activitat de totes les persones, gracies a les quals no solament 
es va salvar la Festa, ans, encara més, es va aconseguir d'adaptar-la als 
nous temps i a que assolís 1' esplendor i la popularitat d' avui. Cree que 
els cerverins de fora ciutat us hem de donar especialment les gracies. 
Ben segur que aconseguir-ho us haura costat esfor~os, pero recordem 
que res de positiu no s'aconsegueix sense esfor~ i --deixeu-m'ho dir
sense patriotisme. Patriotisme cerverí, que és patriotisme catala. 

Amics i amigues de Cervera: estem vivint uns temps nous, en aquest 
món de la globalització. Uns temps nous en que us caldra molt de 
patriotisme, d'intel·ligencia, de seny i d'acció unitaria per resoldre els 
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complexos i difícils problemes que planteja el creixement de la ciutat, 
sense que perdi la seva identitat. Pero, estic segur que, com anys enrere 
es va saber aturar la davallada que 1' amena~ava, ara vosaltres, les noves 
generacions cerverines, marginant la demagogia, sabreu resoldre aquests 
nous problemes, sense que es degradi la ciutat vella, autentic tresor nostre, 
i sense que es perdin les velles tradicions i la nostra identitat histórica. 
Per tal d'aconseguir aquests resultats podreu comptar sempre amb la 
col·laboració deis cerverins fora ciutat. 

Es hora d'acabar aquest pregó, que potser ja s'ha fet massa llarg. Ho 
faig, naturalment, felicitant totes les cerverines i els cerverins que por
ten el nom de Magí. Per molts anys! 1 per a tothom: Bona festa de Sant 
Magí2003. 
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Fotografies de Victoria Fusté (dalt) i Xavier Lleonart (baix) segon i tercer premi, respectivament, del 
concurs de fotografia. 
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