
------------------------- CARTES--------------------------

CARTES A SANT MAGÍ 

A partir d'aquest Quadern encetem aquesta secció que, comuna bústia 
adre9ada al sant, recollira aquelles col.laboracions que els lectors ens vulguin 
fer arribar. La se va extensió no hauria de superar les 15línies mecanografiades 
i la seva publicació estara condicionada per l'espai disponible cada any. 

Una de les famílies del Barrí de Sant Magí, que han viscut generacions i 
encara hi viuen, són la Família Benet. Hi ha documents de fa 150 anys que ho 
confirmen, em refereixo al senyor Lluis Benet i la senyora Merce, que aquest 
any celebren les seves noces d'or. 

Ella és d'un poblet a prop d'aquí, Vergós Garrejat; es van casar i va tenir 
tres fill. Ell era pagés, com ho havia sigut el seu pare i el seu padrí. La seva 
feina era al camp, ambla seva mula i el seu carro. El treball d'aquells temps, 
fa 50 anys, era molt i molt dur. Treballaven de sol a sol: res de maquines. Al 
temps de sembrar ho feien tot a ma, llauraven amb la mula. Amb el temps de 
segar y batre pasa ven tot 1' es ti u, perque al final puguessin portar el gra a casa 
i vendre'l. Era una feina molt pesada. Ara amb la "cosechadora", és molt 
rapid. 

La dona, porta el menjar a peu a la vinya, avui, dema i un més rera l'altre. 
Després, a l'arrivar a casa, cuidar les gallines, els conills, el porc i tots els 
animals que tenien en aquells temps. Rentar la roba ama, amb poca aigua. Ara 
que poden gaudir d' una vellesa més tranquil·la, veuen comunes grans i potents 
maquines ho fant molt rapid, sense que se n'adonin, hi ha maquines per tot, 
per collir olives; ambles ametlles, abans hi passaven 2 messos fent-ho ama. 
A vui higa uns grans tractors, cada di a més sofisticats. Des de dalt de la cabina 
del tractor ho dominen casi tot. És el canvi del progrés. 
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Ara el padrí Lluis pot estar content ambla tradició. Els nets de casa, els que 
no viuen a Cervera, una setmana abans de Sant Magí ja són aquí a ajudar en 
el que convingui, i són persones que viuen aquella il·lusió perla festa. Aquestres 
ratlles són un homenatge a aquesta gran família del barri de Sant Magí. 

Carme Roig 
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