SALUTACIÓ
Miquel Pont i Farré
Quan anem a una festa, un esdeveniment social, una trobada d’amics
o coneguts.... el que sigui, poques vegades pensem en les persones que
l’han organitzada, que han perdut hores de son i feina perquè al final tot
surti com s’espera.
Només hi pensem quan la persona que ha passat al davant és propera
o en tenim certa referència... però si la festa o l’esdeveniment és
multitudinari, és a dir, que hi participa molta gent, el saber qui o com
s’ha organitzar, queda molt diluït.
Moltes vegades, a més, la gent que passa al davant en l’organització,
la que fa la feina, és la que mai surt a l’hora “de les fotos”...
Això és, més o menys el que passa amb la nostra festa de Sant Magí.
Si s’ha mantingut tots aquest anys és perquè un grapat de gent ha estat
al darrera de tot, organitzant, preparant, empaitant els uns i els altres
durant molts anys. Evidentment sense aquesta gent res no seria igual.
En Ramon Xuclà, en el seu pregó de l’any passat, va parlar dels veïns
del barri, i ho va fer parlant dels dominics, segurament els primers veïns
que hi hagué i que, segons sembla, són els que van portar la devoció
a Sant Magí a Cervera. Segur que si ells no haguessin ubicat el seu
convent on el van ubicar, actualment no estaríem parlant d’aquesta
festa, de la mateixa manera que no n’estaríem parlant si no hagués
estat pels molts i molts veïns dels barri, gent anònima que any rere
any deixaven les garbes a l’era en plena temporada de batre per anar a
buscar l’aigua a la Brufaganya i portar-la cap a Cervera per repartir-la
entre tots els seus veïns; o gent no tant anònima com Mossèn Arques
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nascut en aquest barri i que va ajudar a mantenir la tradició durant la
guerra i la postguerra.
Actualment sembla que la festa està encaminada a continuar. Al
barri moltes cases s’han anat buidant però, al mateix temps, han arribat
veïns nous que s’han incorporat a l’organització, ja sigui formant part
de la junta o col·laborant en tasques puntuals; i altres veïns que tot i que
ja no viuen físicament al barri, la seva vinculació és tant gran que sense
ells, segurament costaria molt més de tirar endavant.
De tota manera, la festa no seria una festa si no hi hagués gent que
en gaudeix, que hi participa: de què serviria organitzar un sopar si ningú
no s’apunta al sopar, o fer l’entrada de l’aigua si no hi ha persones que
ho vagin a veure?
L’Associació Amics de Sant Magí som conscients que la festa
l’organitzem nosaltres però no per a nosaltres sinó per a tothom. És per
això que, un any més, us volem convidar que la visqueu com la vivim
nosaltres, que vingueu a l’entrada de l’aigua, al sopar, al ball, a la coca
i barreja... en resum, que us feu vostra aquesta festa tan nostra.
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