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olor ens porta el goig de viure, amb la seva flaire propia ens porta 
un record íntim i una sen sació plaent". 

Els rams d'espígol es lliguen amb una mida del Sant, estan 
preparats per oferir-los a tots als qui, durant el dia, el veneraran. La 
plaQa, l'església, tot el barri queda amarat d'aquest perfum, els cer
verins i els de fora vila en queden impregnats, i per uns moments la 
magia de l'espígol ens fa sentir serenar, benestar, tranquil.litat, joia, 
pau... Darrera l'espígol hi ha tota la gent del barri, petits i grans, 
vells i joves, tots han participat per fer viure i reviure, any rera any, 
aquesta festa tan seva i una mica de tots. Diu el poeta: 

El base arriba a la casa 
cavalcant un aire ti. 
Sense tu no tóra testa 
la testa de Sant Magí. 

L•ARC DE LES FESTES 

Montse Pont 

Deia Cervantes -diu en Cela- que l'any té cinc estacions: "pri
mavera, verano, estío, otoño, invierno". 

Nosaltres, d'estiu només en tenim un: el que va de Sant Antoni 
a Sant Magí - i a tot estirar a Sant Joan Degollat i, de vegades, a 
la Festa Major. 

Sant Magí, per a mi, per a nosaltres que perteneixem, d'anima, 
al barri és el moment culminant de l'estiu, la seva apoteosi: els rucs 
i le someres, amics de tants anys, l'aigua miraclera, la missa de bon 
matí i la del vespre amb música, el ball de la coca, que aquest any 
celebrarem a la PlaQa Gran ... "Un moment que val la pena/ Un 
moment que val tot l'any ... ", com diu el poeta. 

Quan se'n torna Sant Magí cap a la Brufaganya, comencem a 
tancar les portes de l'estiu -de "l'estio" cervantí. Pero s'obren les del 
record, fet de perfum d'espfgol, que ens arbora el desig d'un altre 
Sant Magí ... 

Benvinguts a la Festa. 
Sant Magí Lluny, ara ben a prop, ens hi convoca a tots. 

Un veí 


