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Paer en cap 

Quan aquests dies m'han demanat una col-laboració escrita pera la 
festa de Sant Magí no he pogut evitar fer una associació d'idees entre 
Sant Magí, una festa lligada a 1' aigua o, més ben dit, al valor que sempre 
des de la Se garra i les comarques de seca s' ha donat a la possibilitat de 
disposar d' aigua, i el confiicte que ha viscut el nostre país els darrers 
mesos, quan en un moment determinat s'ha vist que gairebé sis milions 
de ciutadans de 1' Area metropolitana no disposarien de 1' aigua suficient. 
En aquest breu article no entraré afer cap valoració de tot el que s' ha fet, 
o s'ha dit, pero sí que voldria deixar ciar que la resolució del problema 
de 1' aigua no pot ser de cap manera una lluita entre territoris, ni tan sois 
una discussió sobre solucions tecniques, sinó que només es pot afrontar 
amb un pacte entre totes les parts que defineixi qüestions lligades a les 
grans infraestructures del país, o les mateixes arees de creixement o 
d'industrialització, o de preservació del territori. 

Un cop feta aquesta breu refiexió, tornem a Sant Magí, que ens espera 
ambles seves tradicionals activitats i, sobretot, amb !'entrada de l'aigua 
a la ciutat com a fet central i símbol de la pervivencia d' aquest lligam 
que vol continuar tenint la ciutat amb l'entorn rural, que constitueix 
un element més de la rica personalitat de Cervera. A la nostra ciutat es 
barregen els grans fets histories amb els petits costums i les tradicions 
de pages, de les quals tots som una mica hereus malgrat que el ritme 
accelerat i despersonalitzat de la vida actual no ens els deixa assaborir i 
reconeixer adequadament. 
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Gracies a tots els que d'una manera o altra col·laboreu en aquesta 
festa. Des de la Paeria som conscients que difícilment es podría pagar 
amb diners tota aquesta feina, per aixo ens agradaría que notéssiu al 
vostre costat tota la nostra col·laboració i alhora 1' agra'iment de la ciutat 
a la feina que feu. 
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