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UN PUNT DE REFERENCIA: SANT MAGÍ 

En tota societat i en qualsevol temps és necessari !'existencia de fets, 
eixos, actuacions que aglutinin amplis sectors socials, els mobilitzin, els 
facin partícips i cerquin la col.laboració i coordinació de tots aquells que 
tinguin voluntat participativa, amb l'objecte de gaudir i aconseguir el pro
posit desitjat, que acostuma a satisfer la majoria de ciutadans. 

Normalment són unes fites que serveixen de punts de referencia, de 
pautes de comportament cívic i d'organització social que marquen el 
taranna i el dinamisme social de tota una epoca, fent més forts i solids 
aquests punts de referencia com més llarga en el temps és la seva 
vigencia i l'abast del seu missatge es transmet de generació en gene
ració. 

En el context d'una ciutat com la nostra, n'hi ha peques que gaudeixin 
de l'arrelament, la tradició, la identificació de la població i el missatge 
que comporta la celebració anual de St. Magí. Han passat moltes 
epoques, generacions diversas, i variadas, miserias, guerres, repres
sions dures on qualsevol organitzador d'actes públics i festes tradicio
nals era durament atacat i practicament a'illat de la societat dominant de 
l'epoca (i aquí hi ha exemples significatius per tots coneguts). Pero per 
sobre de tot i de tots, s'ha mantingut aquell esperit obert, emprenedor, 
participatiu, d'organització impecable, que basat amb els propis resi
dents del barri, li han donat les característiques indispensables perque 
aquesta festa, aquesta celebració, cada vegada més es consideri un 
punt de referencia basic no sois en el context ciutada, sinó també en 
l'ambit del principat. 

1 aixo ho testimonia no sois la conservació i el manteniment de la 
tradició de Sant Magí, sinó l'ampliació del seu ambit, l'ampliació de la 
seva representativitat i l'abast comunicacional que per a tots els cerve
rins representa aquesta tradició, sens dubte arraigada amb tota la page
sia i que ha vist passar tots els avanc;os tecnics al camp (dos cents anys 
representen moltes generacions), encara que l'essencia de la celebració 
sigui la mateixa. 

Després de celebrar-se, a nivell global, els Jocs Olímpics, la comme
moració del primer viatge a la lluna i del nomenament per les Corts del 
General Franco de l'aleshores príncep Joan Caries com a successor 
canviant d'aquesta forma la direcció i el rumb de la historia de I'Estat 
Espanyol, entre altres fets remarcables a nivell general, a la nostra 
societat li convé establir fites, punts de referencia. Sens dubte, St. Magí 
ho és: perdura en el temps. Cal que determinem quins són aquests 
punts: a tots nosaltres ens correspon fer-ho 

Salvador Solé i Boldú 
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Si és alt o baix, 
si té més o menys cintura, 
si les manigues 

, 
NO EMI 
gust i detall 

disseny i decoració 

tot en floristeria i jardineria 

han de ser més curtes o més !largues; 
no és problema, sera... A LA SEVA MIDA 
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