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SANT MAGÍ: EIX DE LA SOCIETAT CIVIL CERVERINA 

Un any més ens trobem que arriba l'entranyable testa de St. Magf, amb tot el 
que aixo representa en el context ciutada. 

És la testa religiosa de l'estiu per excel.lencia, on el missatge de la tolerancia, 
tlexibilitat i sentit comú, impregnat amb la vella tradició de la terra surt cada any 
pel carrer, amb una imatge que descriu els vells temps d'aquestes contrades, 
adaptat a les actuals circumstancies. 

S'ha convertit en la testa més cívica i típica de l'estiu cerverf, on el resorgir 
d'una de les formes més classiques d'organització deis fets religiosos impregnats 
a la propia societat, conforma la base per l'exit continuat i de la identificació de 
tots els cerverins amb Sant Magí i tot el que representa. 

1, també, és la testa on queda més ciar !'existencia d'una organització social, 
com a base de la societat civil local, que conforma l'eix on hauria de basar-se el 
transcórrer de qualsevol tipus d'actuació, lúdica o no, en la nostra ciutat. 

Al llarg del temps, sois perduren aquells fets, aquells actes, aquelles 
organitzacions, que estan arrelades en la base del poble, sense cap tipus de 
dirigisme polític concret, basades en el pluralisme, tant en les concepcions polítiques 
de la justícia, com en les ofertes de moralitat privada, on la seva finalitat és que 
tots i cadascun deis ciutadans estiguin en condicions per escollir lliurement la 
seva etica privada, és a dir, la seva propia veritat, la que els faci moralment lliures. 

És des d'aquesta base de la societat civil cerverina on ha de resorgir qualsevol 
tipus d'iniciativa que ha de perdurar en el temps. És possible que actualment 
encara sigui debil, mancada de voluntats i d'organització propia. Pero és l'única 
forma d'encetar vies d'actuació durables en el poble, amb una base real, amb 
pluralisme, respecte als altres i amb ganes de ter de la nostra ciutat un eix de 
futur, dins el context de la Catalunya del proper segle. 

El desencís que s'esta produint de l'actuació de I'Estat com organització 
prepotent, on és a tot arreu i que és necessari per a tot, ha de produir 
necessariament el que sigui la propia societat civil la que veritablement predomini 
en el teixit social, evitant la gran despesa pública en tots els sentits i conformant 
la base per una actuació on es tinguin en compte les reals necessitats i objectius 
primordials d'aquesta societat civil. 

Sois d'aquesta forma, amb l'esperit de la iniciativa privada i l'organització propia, 
aquest país pot tirar endavant. Sant Magí, sens dubte representa un deis eixos 
ba.sics d'actuació de la societat civil a la nostra ciutat, on amb minvat pressupost 
és capa~( de continuar cada estiu, augmentant el seu ressó ciutada i conformant 
la societat civil coma promotora basica de qualsevol iniciativa i actuació ciutadana. 
Sens dubte, Sant Magí és un deis eixos basics de la societat civil cerverina. 
Ampliem aquests eixos, fent més torta la nostra societat: la de tots els cerverins. 
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