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DES DE LA PLACETA DE SANT MAGÍ

Mercè Salsench Ollé

Enguany la Festa de Sant Magí serà simbòlica, al llarg de la història d’aquesta cen-
tenària festa de barri tan sols s’ha vist impossibilitada per les guerres (Guerres Carlines, 
Guerra Civil), aquesta vegada, el coronavirus obstaculitza la seva celebració. Tan sols 
es faran misses a l’Església de Santa Maria i s’obrirà la Capelleta de Sant Magí en el 
dia del sant, respectant les normes de seguretat sanitàries establertes. 

El microscòpic coronavirus ha posat en xoc a tota la humanitat. En el moment que 
redacto aquesta presentació el món supera els 540.000 morts per la covid-19 i els 11,7 
milions de contagis, amb l’advertència de l’OMS de què encara no s’ha arribat al pic 
de la pandèmia. Les vegades que llegia en els documents conservats en els arxius rela-
tius als segles XVIII i XIX, en què a les nits es feien fogueres de sofre per desinfectar 
els carrers o vigilància de les persones que entraven a les poblacions d’entre altres 
mesures de contenció davant les malalties contagioses, pensava que es donava perquè 
no hi havia tants avenços científics i mesures de protecció sanitària com l’actualitat. 
Doncs, errava en el pensament. Humils i complexos interrogants com a on han estat 
els controls sanitaris i epidemiològics per a protegir la humanitat? O, tants màsters, 
doctorats, laboratoris, tecnologia, robòtica...? 

L’imperatiu del distanciament social deshumanitza molt però es fa imprescindible 
per a evitar els contagis, tot i que un sector de la població no sembla o no vol entendre 
la necessitat de mascaretes, distància d’un metre i mig i higiene de mans. La respon-
sabilitat de cadascú de nosaltres hi compta, i molt, per pal·liar la transmissió fins que 
no hi hagi una vacuna (si que es troba i és assequible per a tothom). Els membres de la 
Junta de l’Associació d’Amics de Sant Magí es va reunir el diumenge 28 de juny a la 
Capelleta de Sant Magí per valorar què fer amb la festa. La responsabilitat de tots els 
membres va ser la mascareta i la distància. 
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No volia acabar la presentació sense mencionar als sanitaris, durant el confinament 
(41 dies per als infants) observava amb impotència la picaresca dels adults per a sortir 
de casa, encara no ho he entès, no tenien respecte a la incertesa del virus? En fi, estar 
a casa no era tan difícil com els sanitaris que es van trobar a primera línia posant en 
perill la seva vida per salvar la dels altres. Un agraïment molt gran a tots els profes-
sionals del sector. 

Per Sant Magí, molta força i salut!


