
PRESENTA CIÓ 

Miquel Pont 

Benvolguts, 

Quan tot just comen~a 1' es ti u, quan les segadores han deixat el 
paisatge de casa nostra nets d'espigues i de gra i quan tothom comen~a 
a rumiar on hauria pogut anar de vacances si no hagués de pagar 
!'hipoteca, el cotxe i el credit personal que va demanar 1' any passat, 
precisament per poder marxar de vacances; quan tot aixo arriba, vol dir 
que també arriba Sant Magí. 

Sabeu que aquest any fa 15 anys que ens trobem cada dia 18 a la 
Pla~a Major per sopar tots plegats?; que fa 16 anys que la nit del día 14 
una colla de noctambuls van carninant cap a la Brufaganya i l'endema, 
més caminants, ciclistes i fins i tot cavalls i motoristes també s'hi 
afegeixen per trobar-nos tots plegat a les fonts d' on segons la tradició 
Sant Magí va fer brollar 1' aigua perque els soldats romans poguessin 
beure?; i que fa 17 anys es publicava el primer llibret de la festa del 
barrí?. Només una dada curiosa: Llibret núm. 2 (any 1992): 27 pagines, 
9 articles, 15 anunciants. Llibret núm. 16 (2006): 151 pagines, 32 articles 
i més de 170 anunciants ... Cree que la comparativa parla per si sola. 

L'historiador cerverí Josep M. Llobet, en el pregó de la festa de l'any 
passat va dir, en un moment donat i parlant de la construcció de la capella 
del barri 1' any 1790: "El gran merit deis habitants del barrí de Sant 
Magí fou, dones, no solament evitar en aquell moment la desaparició 
de lafesta sinó, a més, assegurar la seva continui'tat alllarg del temps ". 
Esta ciar que la gent de barrí que any rere any perd temps i hores en 
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1' organització de la festa és un pilar importat per la seva continu'itat, 
pero no oblidem que sense tots els que veniu a caminar el dia 15, a sopar 
el dia 18, que col·laboreu amb articles o amb diners, no ens enganyem, 
els que porte u els vos tres fills o néts a veure 1' entrada de 1' aigua del di a 
18 i el repartiment del dia 19... tots plegats fe u possible que la festa 
continui' i esperoneu als organitzadors a continuar, any rere any, malgrat 
entrebancs, mals de cap o manca de pressupost. 

El Josep M. també deia en el pregó de l'any passat, que"en aquell 
temps, entre els habitants del barri de Sant Magí hi ha uns ferms 
sentiments d'identitat i germanor. Mentre en altres barris cerverins 
aquests sentiments es van diluint, els vei'ns de Sant Magí, els conserven 
amb jo re; a". Volem creure que aquest sentiment encara es manté. Després 
d'uns anys en que cada vegada s'anaven tancant més cases, ara sembla 
que la cosa ha donat el tomb: tenim vei'ns nous, s'estan arreglant les 
cases ... esperem que aquest sentiment de barri no es perdi i que durant 
molts anys puguem continuar muntant la festa ambla il·lusió que, any 
rere any ens puguem tomar a trobar tots plegats. 

De moment, i no cal avan~ar esdeveniments, esperem que a partir del 
proper dia 15 d'agost ens retrobem tots plegat a la caminada, al sopar, a 
l'entrada de l'aigua, al ball a la placeta ... a tot arreu. 1 penseu que si 
muntem tot aixo és perque volem que tothom que vulgui en pugui gaudir, 
i que durara mentre vosaltres vulgueu. 

Benvinguts. 
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