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Fa anys que defenso la necessitat de fotografiar la Segarra actual. 
Fotografiar no només en el sentit d'"obtenir una imatge permanent dels 
objectes per l'acció de la llum damunt d'una superfície sensible", sino, 
sobre tot, en el sentit d 'obtenir un coneixement de la vida dels homes 
d'aquesta terra per l'acció del relat dels seus propis protagonistes. La 
vida dels homes en societat no sempre ni en tot moment deixa testimonis 
escrits susceptibles de ser recuperats anys més tard i així poder reproduir 
com "vivia aquella gent. Hi ha coses i situacions que escapen a la 
producció i a la seva plasmació escrita. Aleshores es fa imprescindible 
recórrer al relat oral, a la historia oral. Terreny poc conreat al nostre país 
i a la nostra universitat, és, potser, el principal instrument que ens 
permetria conéixer com vi vi a la gent de Cervera i la Se garra en el passat 
més proxim. 

Aquesta és una de les finalitats, implícites o explícites, de diferents 
iniciatives editorials. Aquests fets eren els recollits, molt sovint, en els 
entrenyables volums de la Serie Nova, de Biblioteca de Cervera i la 
Segarra; i aquestes narracions traspuen durant tot elllarg itinerari del 
quinzenari Se garra. És, com deia, una historia no academica que discorre 
paral.lela com un camí amb marges incerts. Una historia, pero, necessaria 
per comprendre com vivia la gent d'aquesta terra no fa gaires dies. Una 
historia, dones, idefugible i imprescindible. 

Al meu entendre, els Quaderns Barri de Sant Magí s'ofereixen, 
humilment, per ajudar afer surar a la superfície aquelles al tres histories 
a que ens referíem. Amb la voluntat de recollir testimonis de la festa de 
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Sant Magí, pero també i cada vegada més amb la voluntat de recollir
los del nostre món rural i de les formes tradicionals de vida a la Segarra, 
els quaderns compleixen, amb col.laboracions desiguals, una important 
funció. No es tracta, naturalment, que tothom expliqui la seva. Caldria 
programar i endagar, amb estreta col-laboració amb els centres 
d'ensenyament de Cervera i tota la Se garra, un programa d'historia oral 
que es fixés com objectiu consolidar el testimoni d'aquella generació 
de cerverins que, quan desaparegui, s 'endura la memoria més recen t. 
Convé no oblidar-ho i aprofitar aquest manantial que un dia deixara de 
brollar. Des d'aquestes ratlles volem brindar perque es desenvolupi 
aquesta línia als Quaderns de Sant Magí. 
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