
BENVINGUTS DE NOU A LES FESTES 
DEL BARRI DE SANT MAGÍ 

Miquel Pont Farré 

Un any més s'acosta el mes d'agost i la festa de Sant Magí. 

Els que ens vau acompanyar 1' any passat, recordareu que no es po
dia baixar per la Baixada de Sant Magí, coneguda popularment per la 
"costereta" perque ens estaven reconstruint el tros de muralla que hi ha 
al barri. Aquest any, ja s'hi pot passar i podreu gaudir d'una magnífica 
vista d'un mur de 3 metres d'alc;ada. 

Quan als ve'ins ens van dir que es refaria aquest tram de la muralla, no 
ens imaginavem que més que una muralla per recordar el que havia estat 
la Cervera de l'Edat Mitjana, ens posarien una paret que ens tapa tota 
la vista a ponent i ens evita poder contemplar les postes de sol i gaudir 
deis capvespres a la fresca. Pero com que sembla ser que no tenim dret 
a queixar-nos perque és més important un tros de "mur de la vergonya" 
que el benestar deis ve'ins ... malgrat que en el seu dia se'ns va dir que hi 
hauria una reunió per explicar-nos com seria l'adequació de la muralla 
i el seu entom, aquí estem, esperant aquesta reunió. 

El pregoner de l'any passat, en Max Turull, comentava que 
" ... Cervera ha perdut cohesió i ( ... )ha perdut la seva anima: sí, aquella 
tant carrinclona, si voleu, que tots coneixem tant bé". Dones, vés per 
on, aquesta muralla, no ajuda pas a cohesionar el barri ja que fins i tot 
hi ha ve'ins que han decidit no col· laborar més amb l'organització de la 
festa com a mesura de protesta per una muralla que, per altra part, els 
historiadors locals a qui hem consultat ens han assegurat que no esta 
documentat enlloc 1' ale; a da que feia. 
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Pero, com diuen els més optimistes, 1' esperan9a és 1' últim que s' ha de 
perdre i per tant, confiem que en el Pla de Barris s'hi contempli la doble 
espadanya amb dues campanes, tal i com sembla que, aquesta vegada sí, 
ben documentat, hi havia a 1' església, i també la nova teulada per evitar 
les filtracions d' aigua. 

Malgrat tot, la Festa ha de continuar i nosaltres estem disposats afer
vos-en partícips i convidar-vos a participar en tots els actes programats: 
1' anada a les fonts de la Brufaganya a buscar 1' aigua, el boix i 1' espígol; 
1' entrada de 1' aigua; el sopar de germanor a la Pla9a Major; el ball a la 
Pla9a Major, ambla interpretaci6 d'una nova lletra de l'havanera que 
acompanya la comitiva, escrita perla nostra poetessa, la Isabel Val verde; 
el ball a la Placeta de Sant Magí; els jocs per a la canalla; la missa ... tot 
per ajudar a aconseguir la "cohesi6 social" de tots els cerverins. 

6 


