
RECORD DE JOSEP M. ISANTE 

Amic Josep Maria, 

Quan aniba el dia de Sant Magí i 
de nou 1' aigua de Brufaganya, el boix i 
I'espígol aniben al bani, de ben lluny 
s' hi toma a endevinar la teva silueta, 
lleugera, com un polsim de pols que poc 
a poc s'acosta. Són records inesbonables 
que tothom qui et coneixia no sap com 
desunir d'aquests dies que celebrem 
aquesta festivitat tant nostrada. 

Si viatjo en l'escun;ada vida del 
passat t'hi retrobo, sovint, ambla camera 
en ma, caminant amunt i avall, content de 
fer el que més t' agrada va. Vas convertir 
els nostres records en la historia de les 
futures generacions, en la cronica no 
escrita de Sant Magí, en el relat reflex del 
nostre bani. Vas transformar la imatge 
del bani i de la seva festa, per sempre, en 
viva, present i propera. 

Josep Maria, és difícil copsar que els 
mateixos caners que tu trepitjaves, les 
mateixes olors que ensumaves i fins i tot 
les mateixes ocunencies de que reies, 
avui estan orfes, senten un buit tan gran 
i especial com el sentim nosaltres per 
trabar-nos a Sant Magí sense tu. 

Diuen que ningú és imprescindible 
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pero tates les persones que es creuen 
en el nostre camí ens ensenyen quelcom 
necessari per al nostre aprenentatge 
personal, per al nostre futur, i també per 

recordar i valorar el nostre ahir. També 
per aixo no t'hem d'oblidar. Sou persones 
que passeu per aquest món sense fer massa 
fressa i és per aixo que quan marxeu, la 
vostra veritable dimensió s'engrandeix, 
creix per damunt de qualsevol racó o 
carrer on el record es fa imatge. 1 tu, 
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company J osep Maria, has deixat els 
carrers de Sant Magí plens d' aquests 
records! 

Ja poc més et puc dir, ja ha arribat 
l'agost i de nou celebrem Sant Magí. 
Estem contents de tomar a ser aquí, i 
segur que la teva generosítat ímmensa 
se n'alegra per nosaltres. Miro enlaire i 
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m'hi veig a través dels teus ulls, que em 
miren com ho fa un home bo, que és i vol 
ser santmagínenc, jaque la teva memoria 
sera sens dubte una petjada que perdurara 
tant als nostres cors com també en el 
subconscíent col·lectiu d' aquest petit racó 
del món que tant vas estimar: Sant Magí. 

Fins sempre 


