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BENVINGUTS A SANT MAGÍ

Miquel Pont i Farré

Aquest any tenim un estiu mogudet: retallada de l’estatut, retallada de 
pressupostos, retallada de sous, retallada de pensions... per sort no hi ha 
retallada de calendari perquè sinó, per això de retallar pel final, al mes 
d’agost li retallarien els dies i ens quedaríem sense Sant Magí. 

De tota manera és qüestió de posar al mal temps bona cara i, per això, 
aquest any els veïns del barri de Sant Magí hem decidit agafar-nos les 
coses pel costat positiu:

�� Primer: a Catalunya li retallen l’estatut, als jubilats les pensions 
i al funcionaris el sou, però l’entrada de l’aigua d’aquesta any 
anirà acompanyada pel “Grup de Vent” del Conservatori de Mú-
sica de Cervera, dirigit pel Xesco Grau. Des del barri aplaudim 
qualsevol iniciativa que doni impuls a la cultura de casa nostra 
(això no ho retallen, oi?)

�� Segon: aquest any l’esport està de moda; nosaltres tenim la nostra 
pròpia dosi d’esports que és l’anada a Sant Magí, caminant, amb 
bicicleta o, fins i tot amb cotxe (aquest últim, d’esport, una mica 
menys) i aquí és on podem treure pit i explicar a tot el món, i 
mai millor dit, que el número 1 mundial en motos de 125 cc, el 
Marc Márquez, va començar les seves primeres voltes en moto de 
trial amb el seu pare acompanyant les bicicletes de muntanya que 
anaven a la Brufaganya; ara, quan el nen promesa és una realitat, 
ve en bicicleta com a part del seu entrenament. Esperem que ben 
aviat puguem celebrar amb ell aquest campionat del món.

�� Tercer: d’aigua en tindrem; això tampoc no ho poden retallar i 
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menys després d’aquest hivern i primavera tan plujós que ha fet 
que, no sols les fonts de la Brufaganya, sinó moltes fonts que 
estaven completament seques hagin revingut i la collita de cereal 
hagi sigut bona.

�� I finalment els actes de la festa de Sant Magí. La comissió ha 
decidit que no retallarà res, que farà el possible perquè tot estigui 
a l’alçada del que es mereixen tots els que volen participar de la 
festa: exposicions, entrada de l’aigua, sopar, ball...

S’ha de dir que aquest any el llibret de Sant Magí és un homenatge 
a l’Isidor Cònsul, un seguidor de la festa que ens va deixar pocs dies 
després de Sant Magí del 2009. Aquí trobareu els escrits que es van llegir 
en l’homenatge que se li va fer a Cervera el dia 11 de setembre de 2009.

Com podeu veure, no ens volem quedar curts i farem el possible 
perquè, malgrat les retallades, a la Festa de Sant Magí no li falti cap 
del seus actes més identificatius. I recordeu, la vostra participació és 
imprescindible.

Benvinguts a tots.


