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Max Turull Rubinat
Els Quaderns que teniu a les mans van néixer l'any 1992. Es pot
dir que el1991 encara teníem un programa de festa major i que l'any
olímpic els organitzadors es llen~aren, igual que una cursa atletica~ a
fer alguna cosa més. Es desitjava que el programa fos quelcom més
que un mitja pera finan~ar la festa del barri i la manera més natural
d'aconseguir-ho era donar musculatura historico-literaria a la
publicació i dotar-la d'alguns elements formals propis de llibres i
publicacions periodiques, com per exemple un sumari, uns credits
identificatius i una paginació clara. Un punt més en aquesta línia
ascendent ha consistit, obligats pel número de col·laboracions, a donar 11om de forma experimental, a una part del tiratge (la resta
continuara grapada) i apropar-la, humilment, a la forma d'un llibre.
El resultat deis canvis iniciats 1' any 1992 ha sigut important, i volem
creure que en quantitat i també en qualitat. Els quaderns han passat de
tenir 28 pagines el 1992 a tenir-ne 76 el 1995 i 120 el 1996 i de comptar
ambla col·laboració d' 11 autors el 1992 a 20 el 1996. Pero el que és
més important és que el creixement quantitatiu s'ha pogut dura terme
respectant la proporció de text i de publicitat: de forma periodica hom
hi troba, aproximadament, una tercera part d'anuncis i dues terceres
parts de textos. És la proporció idonia per a autofinan~ar els quaderns
i pera que el text predomini sobre 1 'anunci. Direm que amb aquesta
fórmula tothom en surt més o menys satisfet. Cal dir que són els
anunciants els que fan possible la publicació; anunciants que es presten aviat a col·laborar quan es tracta de Sant Magí i anunciants que, en
general, ho fan més a gust quan la publicació en la que col.laboren no
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només té ampla difusió sinó que també té bona acollida i notable
acceptació. El barrí i 1'organització també ho veuen bé: amb moti u de
la festa es basteix una publicació digna en continent i en contingut.
A banda d'aspectes quantitatius, també la línia de la publicació ha
anat evolucionant. En un principi només hi tenien cabuda temes
dedicats a Sant Magí, pero la publicació aviat va obrir-se a tot allo que
es vinculava amb el camp i la pagesia. Als Quaderns hi tenen cabuda
articles d'opinió, de reflexió sobre la festa, expressions literaries,
reproduccions de textos ja publicats, memories d' activitats, aportacions
erudites, memories i records d' al tres epoques, entrevistes, programes
d' actes, salutacions de les autoritats i mil coses més. 1 si bé és cert que
fins ara allo més important era la voluntat de col.laborar-hi i la diversitat
deis textos, particularment pensem que les futures limitacions d' espai
-que és tant com dir economiques-, obligaran a filar més prim.
Ens consta que 1' organització té la ferma voluntat que els quaderns
segueixin oberts a tothom. lntentant evitar -i el que subscriu el primer- retoriques florides pero buides, aquells i aquelles que pensen
que tenen alguna cosa a dir sobre Sant Magí i la pagesia tenen unes
pagines a la seva disposició. Reiterem, pero, que aquesta publicació
és possible per la voluntat decidida deis organitzadors de la festa, per
la generositat dels autors que hi intervenen i per l'aportació economica
de tots els anunciants.
Pero en última instancia, l'únic que importa és si els Quaderns Barri
de Sant Magí són llegits o no. A banda, dones, d'anunciants,
d'organitzadors i d'autors, només compta si allo que aquí s'escriu
serveix per alguna cosa-pera instruir-nos una mica tots, pera conéixernos millor- o si la lectura dels textos procura satisfacció.
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