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L•AIGUA 1 TAMBÉ EL VI DE SANT MAGÍ 
(Pregó de la Festa de Sant Magí de 1994) 

Pugeu dalt de la muntanya, 
dalt deis cims del Montserrat 
i veureu 
la terra catalana 
estesa com una ma. 

Cels oberts i aligues obertes, 
núvols i gambairots, 
vents perduts del nord rogegen 
les galtes deis ninots. 

Les talles del temps aguanten 
les bofetades del vent, 
saben que poc a poc moren 
per les roses, els ra"lms, la gent. 

1, molt temps enlla, 
no se sap quan, 
Magí, 
un mag, 
un bruixot, 
per aquesta terra catalana repetia 
la paraula nova d'un Home mort. 

Uns l'escoltaven, 
altres el fugien, 
era Magí, 
era el bruixot, 
vestit de color verd 
i per cavalcadura 
un bastó pintat de groc. 



Per no robar 
la caterva el mata 
i sota una bóta l'enterra. 
1 la bóta raja, raja, raja. 

El vi fou novell, 
el vi fou de taula, 
el vi fou vermell, 
el vi fou de llagrima. 

La gent, pel misteri, 
tomba l'estiba 
i sota la bóta buida 
un dit, tocant-la, a l'intemperi. 

Era la ma del lladre, 
era el cos de Ferriol 
sortint de sota terra 
xop de vi i de sol. 
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Era la llum mateixa de Magí, 
la llum d'aquella pols escampada, 
que amb Ferriol tornava 
plena d'escuma del vi. 

Dalt del Montserrat 
l'anima de fra Garí, 
i a la seca Brufaganya 
una aigua diferent de totes 
brollava, brollava brollava, 
tant 
que fins a Cervera abastava. 

Seguint el llarg misteri 
de la pols de Sant Magí, 
l'aigua bona penetra, 
com a punxa de toe, 
esberlant la pedra 
fins el fons de tots els cors. 

Mateu Carbonen i Razquin 
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MAQUINARIA AGRICOLA 

PULVERITZADORS SUSPESOS 
PER L'APLICACIÓ D'HERBICIDES 

1 EN FERTILITZANTS LÍQUIDS 

DISTRIBU"iDORS DE: 
- GILI: - CUBES PORTA PURÍ 

- REMOLCS 

- TRACTOMOTOR: - GRADES DE DISCS 
- SUBSURADORS 

-RODA: 
- PALES CARREGADORES 

-JOMAGA: 
- SELECCIONADORS 

- MAQUINES DE NETEJAR:- DE PRESA DE FORQA 
- ELECTRIQUES 

ESTEMA LA SEVA DISPOSICIÓ PER TOT TIPUS DE 
REPARACIONS, FABRICACIÓ 1 COMPRA-VENDA DE 
MAQUINARIA AGRÍCOLA EN GENERAL 
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