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Com molts de vosaltres heu pogut constatar, el correfoc de 1' Aquelarre 
d'enguany ha estat for~a sinistrat, comptant nombrosos damnificats en
tre les nostres files. Una possible solució a aquest problema, seria seguir 
1' exemple de tres diables, que gracies a la magnífica protecció de Sant 
Magí no van sofrir cap dany durant aquella mateixa actuació. 

Els devots carranquers que van fer obrar aquest miracle a Sant Magí 
van ser el Xavi Miret, el Jordi Lloveres i el Toni Nadal. Tots tres, abans 
de sortir al correfoc, es van encomanar al sant anacoreta, proferint una 
pregaria sota la seva advocació, en la que li demanaven que els beneís. 
La gracia de Sant Magí va escoltar la seva súplica i, apiadant-se d'ells, 
els va guardar al correfoc, d'on van sortir indemnes de les anarquiques 
carretilles, de la bogeria desenfrenada de tota la munió de gent congre
gada a la festa i dels mals costums d'alguns d'ells. 

Per evitar problemes com els d'aquest any, estaría molt bé que l'any 
vinent a 1' església de Sant Magí, tota la colla can tés a cor la pregaria per 
sol·licitar la protecció del sant, ma~a en ma, abans d'enfilar el camí cap 
a la Universitat. A continuació es difon una possible lletra de la rogativa, 
per al coneixement de tots els interessats. 
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A Sant Magí es demana, en ser tan gran patró, 
que ens guardi de eremades enmig del eorrefoe. 
L' espuma male'ida, apagueu bon Sant Magí, 
amb vostra aigua bene'ida, que per beure ja hi ha vi! 
Visea Sant Magí! Visea!!!! 
Gora Sant Magí! Gora!!!! 

(Altres possibles lletres de la pregilria de Sant Magí) 

A Sant Magí demano que sigui el meu patró, 
a Sant Magí demano que em guardi al eorrefoe. 
De eaigudes i eremades, que em lliuri Sant Magí 
i que transformi la seva aigua 
en porrons replets de vi! 

A Sant Magí demano en ser tan gran patró, 
que la nit de 1' Aquelarre em guardi al eorrefoe. 
De eaigudes i eremades, que em lliuri Sant Magí 
i que transformi la seva aigua en porrons replets de vi! 

A Sant Magí demano, en ser tan gran patró, 
que al eorrefoe de 1' Aquelarre em doni proteeeió. 
De eaigudes i eremades, que em lliuri Sant Magí 
i que transformi la seva aigua 
en porrons replets de vi! 
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