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Que difícil em resulta resumir en unes poques línies totes les agra
dables sensacions i vibracions que t' envaeixen el cos i la ment quan 
unes persones del teu estimat poble CERVERA, han dipositat en tu i 
el teu equip de músics-acordionistes -ORQUESTRA D' ACOR
DIONS HARMONIA-la responsabilitat de posar la NOTA MUSI
CAL, a una tarda festiva tan important com és la FESTA DE SANT 
MAGÍ, DEL PASSAT ANY 1996. No obstant i responent a 1' oferiment 
que se'm fa, assajaré de resumir-ho el millor possible. 

Si be és cert que la vida de totes les persones que ens dediquem en 
major o menor mesura a una activitat cultural, en el meu cas la músi
ca, porta aparellat el fet consubstancial dels viatges i de l'allunyament 
familiar, i si a tot aixo afegim que per les circumstancies propies 
estableixes la teva residencia habitual a l'estranger, no és menys cert 
que sempre portes en el teu record, i sobretot en el teu cor, aquelles 
escenes imborrables de la te va infantesa i joventut viscudes al te u poble 
de naixement, en el meu cas CERVERA, així com les seves tradicions 
i les seves festes, els amics i els coneguts, i en definitiva tot aquell 
seguit de peculiaritats que caracteritzen el nostre poble i que per sempre 
queden, i entre elles, com no, la FESTA DE SANT MAGÍ. Són tots 
aquests detalls els que fan importants la vida de cadascú. Per aquest 
motiu quan els organitzadors de la FESTA em van proposar per parti
cipar en la mateixa, no mancats d'una certa recanc;a comprensible se'm 
van acumular tot un seguit de records i enyorances, i perque no dir-ho, 
una enorme satisfacció i al mateix temps responsabilitat. 

Satisfacció personal per poder oferir al meu poble una petita mostra 
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Roser Palomero i Josep M. Fusté entre dues fans de Sant Magí. 

del treball realitzat durant aquests anys d' absencia, i responsabilitat 
per quan tens molt prop un públic al qual practicament coneixes 
personalment, i sempre et queda aquell dubte si la teva tasca haura 
conven~ut, tanta aquest públic com als organitzadors que han dipositat 
tanta confian~a en tu. El que si puc dir és que un marc tan incompara
ble com el PATI DE LA UNIVERSITAT, i la gran quantitat de per
sones reunida al nostre voltant va ajudar a fer molt més facílla nostra 
tasca de transmetre i comunicar totes aquelles sensibilitats i sentiments 
que portem els músics a dintre del nostre cor. 

Una volta finalitzada la nostra participació i les salutacions de ri
gor, vam poder gaudir un xic d'aquesta FESTA DE SANT MAGÍ, 
que tants entranyables records e m porta va, la benedicció de 1' aigua, 
els seus rituals i la seva importancia, i el que és més important el fet 
que encara avui es conservi aquesta tradició. Dins de la impecable 
organització cal felicitar als responsables per poder reunir la gran 
quantitat de comensals a la Pla~a Major en un sopar i una festa popular 
que jo no recordo ha ver vist enlloc més. Ciutadans de Cervera, famílies 
senceres, al costat de les seves autoritats locals i de la Generalitat en 
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un ambient festiu i de germanor, mostra de la gran convivencia i 
companyonia que caracteritzen al nostre poble. 

Ja no em resta més que agrair a tates les persones que van fer possible 
reviure antics records d'infantesa així com la confian9a que van 
dipositar en nosallres per taJ d'o ferir la NOTA CULTURAL DE LA 
FESTA DE SANT MAGÍ 1996. Espero perla meva part no haver 
decebut les se ves expectatives cread es al nostre voltant i ha ver 
contribu:it que 1 edició 1996 fos un exit tant d'organització com de 
píu·ticipació. Gracies, d ncs, i anims per continuar fent de CER VERA 
aquell poble hospitalari de convi vencía tranquil.la, i de germanor que 
sempre porto en el meu cor. 
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