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PRESENTACIÓ DEL QUADERN NÚMERO 261

Jaume Rossich i Batalla
Regidor de Cultura i Patrimoni de la Paeria de Cervera 

Bona tarda, benvinguts a aquest senzill 
acte de presentació d’un dels elements que 
conformen l’extensa Festa de St. Magí, 
la presentació de la 26ena edició dels 
Quaderns de St. Magí.

I dic senzill acte perquè l’important 
és el propi quadern, que com sempre es 
fa llegir i col·leccionar, gràcies a la cura 
i qualitat dels articles que el conformen, 
i que és gràcies a la feina desinteressada 
dels que hi col·laboren amb amor a 
l’esperit de la Festa de St. Magí.

I essent aquest l’any Llull, en el setè 
centenari de la seva mort, no hi podia 
faltar una referència i un tast de la seva 
obra “Llibre d’Amic i Amat”; i són 
aquestes coses les que fan que el quadern 
sigui buscat, llegit i guardat, que no és poc.

I respecte a la Festa, enguany és encara 
més meritòria l’organització perquè 
davant les dificultats que comporten 
unes obres al barri, que han de ser a fi de 

bé, no per això han descuidat la Festa i 
sobretot han cuidat el nucli i essència de 
la mateixa: el pelegrinatge a la recollida 
de l’aigua i l’entrada de l’aigua de la 
font de la Brufaganya amb el seguici 
dels animals engalanats, acceptant amb 
resignació els inconvenients d’enguany 
i posant la mirada ja en l’any vinent per 
tenir una altra vegada la Festa al voltant de 
la capella de St. Magí i de la seva placeta.

En tota història de qualsevol societat, 
associació, empresa o activitat, un 
moment crucial pel seu manteniment i 
preservació és el que es coneix com el 
relleu generacional, i és que és propi de 
la naturalesa humana que quan un equip 
ho fa molt bé, i aquest és el cas, sigui per 
respecte a la seva labor, sigui per temor 
a no estar a nivell, sigui perquè ja va bé, 
costa incorporar nova sang i sobretot que 
noves generacions passin al davant. 

La nova sang ja fa temps que la veig 
incorporada, i és per això que encoratjo 
especialment als que ja hi participen, i 
tanmateix a la resta de jovent del barri, o 
que vinculats al barri s’estimen el barri, 
que agafin el relleu, no perquè els que 
l’estan organitzant no puguin continuar, 

1 Transcripció de la intervenció del Regidor de la 
Paeria en l’acte de presentació del Quadern número 
26, que tingué lloc el dia 15 d’agost de 2016.
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ni perquè el seu nivell d’excel·lència no 
sigui l’esperat, sinó per la pròpia necessitat 
per a la continuació de la Festa, doncs 
en tota organització en la que s’instaura 
un equip directiu excel·lent, el relleu es 
demora excessivament en detriment de 
l’interès comú. A més estic segur que els 
actuals organitzadors estaran encantats 
que passeu al davant, al temps que estic 
segur que us ajudaran en tot el que calgui, 
però precisament perquè tots volem que 
es preservin les tradicions, és per aquest 
motiu pel qual hem de ser capaços de 
fer la transició generacional necessària, 

perquè d’altra manera es corre el perill que 
aquesta renovació de sang institucional 
sigui només superficial i això a la llarga, 
com en tantes i tantes institucions civils, 
polítiques o de qualsevol altre caire i si 
fem un repàs al voltant ho constatarem, 
a la llarga va en detriment d’allò que 
es vol preservar, i la Festa de St. Magí, 
tan entranyable per a tots els cerverins, 
es mereix poder continuar moltes 
generacions amb la seva tradició.

Moltes gràcies i Bona Festa de St. 
Magí.
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