ELS VEINS DEL BARRI
Anton Pedrós Puig
Que té aquest barrí?
Apartat del nucli comercial i a 1' extrem sud del nucli historie de la
Ciutat. Hi passa al cap de l'any molta gent, pero gran part d'ells ho fan en
cotxe, de passada o de retorn de la Pla¡;a Major.
Els ve'ins en són els veritables pulmons que en conserven la seva vida.
Una vida que en moltes ocasions ens preguntem si sera de llarga durada
jaque dos importants factors han d' influenciar en el seu futur: 1' emigració
vers la part alta de Cervera, que tot gotejant va minvant el nombre de
persones que avui 1' ocupen i 1' altra, la part, optimista, sera que la gent de
noves ocupacions arribi a sentir "allo" que com a sentiment, obliga als
seus habitants a estimar aquesta petita part deis nostres carrers. No és gens
facil el fer-ho puig si parlem de sentiments, aquests no sempre van lligats
a la mateixa voluntat que les persones voldríem i que aixo comporta
importants sacrificis.
El suport principal de la Festa, estem parlant de la segona meitat del
segle que acaben de tancar, ha estat precisament d'aquesta gent de barrí
i podem afirmar-ho per coneixement fiable, jaque així l'hem viscut o l'he
viscut segons la meva manera de veure les coses i els fets.
Des del nou impuls i dimensió que a la Festa s'ha creat, en destaquen
la recuperació del molt nombrós sopar a la pla¡;a i els nomenaments del
"Maginet" de 1' any, el pregoner de la diada i 1' especial encert en conservar !'entrada de l'aigua i el seu repartiment el dia del Sant, com també
1' anada a les fonts de la Brufaganya cada dia 15 d' agost que esta resultant
ésser for¡;a nombrós.
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Des de fora, la Festa pot semblar moltes coses, la majoria boniques i
que cada any sembla que venen rodades. Puc presumir de coneixer la
Festa per dins. És completament una altra historia. Lligar les pretensions
de l'organització amb els minvats pressupostos, la sempre crua tasca de
cercar diner, col·laboradors del comer~, de les Institucions, no sempre són
facils i planeres i són mol tes les situacions en que se' n surt amb la moral
per terra. No és tant facil com sembla la localització deis animals per
portar l' aigua, editar un llibret, cercar articles, anuncis, contactar ambla
gent que any darrera any fa costat a la festa pero que se'ls ho ha de dir,
se'ls ha d'anar a buscar ...
Els pregoners, han estat tots al millor lloc en la dialectica expressada
en el seu afer, havent demostrat de viva veu, que Sant Magí de Cervera és
per tots ells el sentiment que s' estima des de les mateixes arrels que
comporta el viure, el néixer, 1' afecte i 1' estima.
Els "Maginets", són a la meva manera de veure, persones directament
vinculades a la Festa. Se'ls reconeix amb aquest nomenament la seva
aportació al barri, el treball d' any darrera any, la preocupació per l' exit de
1' anyal trobada.
Per aixo, cree que aquest any és important: fins avui, possiblement tots
els "Maginets" ho foren per unes col·laboracions importantíssimes en bé
del conjunt de la festa. Aquests reconeixements a importants impulsors
de la Festa, a antics "portants", a pregoners de Sant Magí i de Cervera no
deixen d'ésser un encert. Pero cree queja és hora que Cervera conegui
1' altra gent que, com he dit al comen~ar, han fet i estan fent que el 19 de
cada agost tiri endavant.
La primera pedra es posa en la festa d' enguany amb un "Maginet" del
Barri i orgull perla seva gent i que el mateix Barri 1i reconeix la seva
dedicació i esfor~.
En aquest sentit, prego accepteu la meva visió de les particulars coses
d'aquest Barrial que també em sento identificat i al que voldria unir-me
gaudint deis millors exits en totes les properes Pestes de Sant Magí.
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