
PRESENTA CIÓ 

Miquel Pont i Farré 

Benvolguts amics i amigues, 

Més d'un pot pensar queja fa molts anys que ve, i que com que cada 
any és el mateix, no té cap sentit tornar; i d'altres, al contrari, poden 
pensar que, quin sentit té mantenir una tradició que, any rera any, costa 
més de portar endavant ja que la base de la festa són els animals de 
carrega i d'aquests, cada vegada n'hi ha menys ... 

Nosaltres creiem, tal i com va dir el senyor Josep Benet, pregoner de 
1' any passat, que perla gent que sempre ha viscut a Cervera, és un consol 
veure com la tradició es va mantenint i, pels cerverins que només venen 
de tant en tant, també és un consol veure que hi ha coses que, malgrat 
tot, no canvien. 

Des de 1' Associació creiem que, dins de les nostres possibilitats, 
intentem acontentar a tothom: els que volen tradició amb coses que no 
canvien com l'entrada de l'aigua al ritme de l'havanera, o la missa 
matinera a la placeta; i pels que creuen que les coses han d' anar canviant, 
tenim el sopar a la Pla~a Major, ara anem a Sant Magí de la Brufaganya 
a buscar 1' aigua, no només els "quatre" del barri, sinó una m unió de gent 
que hi arriben a peu, amb bicicleta o a cavall, també hi ha un seguit 
d' actes paral·lels que, si bé no ten en continu"itat d' un any per altre, 1' any 
que es duen a terme tenen la maxima aprovació per part de tothom ... 

Bé, com podeu comprovar, la nostra voluntat és acontentar a tothom, 
als que viuen a Cervera i als que hi havien viscut, als tradicionalistes i 
als innovadors, als que cada any venen a visitar-nos i als que només 
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venen una vegada cada cinc anys. La qüestió és que tots s'hi trobin a 
gust. 

En el programa d' acles de la festa, com deiem abans, hi ha de tot: 
coses noves i coses velles, coses maques i coses lletges, pero, al cap i a 
la ti, coses que programem amb tot el nostre entusiasme perque, si veniu, 
us trobeu a gusta la festa i, si no veniu, els altres us puguin fer "dentetes" 

, d'allo que us heu perdut. 

Fins aviat! 
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