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Vindicació de la festa de Sant Magí 

No solament · cada poble té la seva cultura: cada poble és la 
seva culrura. Les nacions -prou que ho sabem en aquest racó d'Eu
ropa- es defineixen de manera essencial per raó de la seva cultura: 
llengua, tradicions, historia, caracter, etc. És el factor diferencial. 

També els pobles (ara en el sentit petit de la paraula) disposen 
d'aquest element que els .dota de personalitat. Ser de Tarrega, de 
Cervera · o de Les Oluges; ser de Figueres o ser de Tortosa, no 
indica ni comporta només una ubicació geografica (latitud i longitud 
en un mapa), sinó que, a cada lloc, les condicions ffsiques i histo
riques conflueixen en un factor huma també diferencial. Si en el camp 
de la llengua aixo es tradueix en les peculiaritats dialectals, i si en 
el camp social aixo es manifesta a través d'un determinat engranatge 
microeconomic, en el camp cultural -entes ara com l'expressió d'una 
idiosincrasia que ho recull tot- les tradicions populars diríem que en 
són la quintaessencia. 

A Cervera se celebra el . dos-cents aniversari de l'església de 
Sant Magí. Aquest fet -d'una concreció més raonable que mil.lenaris 
parcials o semi-mil.lenaris genocides- mereix ser destacat en si ma
teix, pero sobretot pel que té de simbolic. És prou obvi que la Festa 
de Sant Magí, per les seves característiques, és molt més que una 
testa de barrí d'estiu: és una testa ciutadana que sorgeix i retorna a 
un deis seus barris més tradicionals. Pero és ciutadana, cerverina: al 
costat del campanar, de la Paeria, del carreró de les Bruixes, de les 
murallas, de la Universitat... és un deis punts clau de la imatge local, 
del seu senyal de marca. 1 tanmateix, a diferencia de la Paeria, a 
diferencia de les muralles, és, pel seu caracter viu ~o és temporal 
i no material-, en perill de desaparició. 

Commemorem, dones, aquests dos-cents anys. Destaquem la 
testa i posem-hi tant de Ilustre com calgui, que prou que s'ho val. i 
els esfon;os deis promotors s'ho mereixen. Pero, a més a més, 
siguem capagos de crear un estat d'opinió tan general -i tan ferm
que, des deis particulars i des de les institucions, a. Sant Magí no li 
falti mai ·la injecció de vida (dotació, promoció, facilitats i, quan cal
gui, noves idees) de la qual, ara que ens apropem al nou segle, 
cada cop ho necessitara més. 

Albert Turull 
"Segarra", 16 de juny de 1990 
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