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Benvolguts amics i amigues ... , dones sí, ja tomem a ser aquí! O aixo 
és el que pensara molta gent quan vegi aquesta carta: J a ha passat un 
any? Ja tomen a ser aquí els de Sant Magí? 

Sí, senyors i senyores, nens i nenes, joves i no tant joves ... , després 
d'un any de calma i tranquil·litat, any d'eleccions, de canvis ... , o no, de 
"chapapote" i de guerres, els de Sant Magí tomem a treure el nas per dir
vos queja toma a ser estiu, i que passi el que passi, aquí estem amb les 
mans al ramal del ruquet i al selló de 1' aigua per tirar endavant la nostra 
guerra particular que, com cada any, comen9ara el dia 15 amb la marxa, 
amb totes les de la llei, cap a Sant Magí de la Brufaganya, amb la 
infantería, o els caminadors, la unitat mobil o els ciclistes i bombers que 
porten el cotxe escombra i el sete de cavalleria, o aixo, la cavalleria. 
Continuarem el dia 18 amb la desfilada, és a dir, 1' entrada de 1' aigua, on 
no hi faltara de res: cavalls, genets, i carros, encara que no de combat, i 
la banda de música tocant el nostre himne particular, les estimades 
ha van eres. 

Després, el sopar de campanya a la Pla9a Major, on no hi faltara el 
discurs, de la ma del nostre pregoner particular, el Sr. J osep Benet i 
Morell; la banda, encara que aquesta vegada tocant música de hall; i els 
homenatges a les persones més significatives, és a dir, al "Maginet" i a 
les pubilles. L'endema, missa de campanya a l'església del Sant, i de 
no u una desfilada per tot Cervera repartint 1' Aigua de la Brufaganya; 
jocs pera la mainada, el nostre futur; i per tancar la nostra guerra parti
cular, una nova festa amb música i tot! 

5 



Com podeu veure, els de Sant Magí també en sabem de muntar guerres, 
encara que, com podeu comprovar, molt més eficaces i menys 
destructives ... , de manera que us esperem a tots per poder fer una 
manifestació gran, soro llosa i molt, molt, concorreguda! 

Fins aviat! 
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