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SEGUINT LA TRADICIÓ

Ramon Gené Capdevila

La meva ciutat és com moltes que hi ha,
ni molt petita, ni de les més grans,
amb els seus monuments, que hom pot visitar,
i amb els seus joves, els seus adults i els seus infants.

Hi ha un barri, també molt corrent,
petit i bonic, amb capella i placeta,
amb les seves cases i la seva gent,
molt hospitalaris i de feina ben feta.

Un barri tranquil, sense sorollera,
de gent que treballa per guanyar-se el pa,
i que mai oblida el Sant de sa capella.

Però un bon dia, tot canvia,
la gent s’arregla, la placeta s’engalana
i s’omplen de joia, de goig i d’alegria 
per a fer una festa ben ufana.

Empesos per un desig irrefrenable,
per una força interna, pel braó,
any rere any, prova irrefutable, 
tothom s’esforça en seguir la tradició.

Ja tots sabeu de quin barri parlo,
i la festa a la que hem vull referir,
la festa de l’aigua miraculosa, 
la festa del Gloriós Sant Magí.

I puig són d’un poble, el millor,
les seves ancestrals tradicions,
i n’és la seva devoció,
un dels seus tresors més bons.
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Eternament haurem d’agrair,
a tots els que fan realitat,
la festa de Sant Magí.

A tots aquells, que pels segles dels segles,
hi han col·laborat, d’una o altra manera,
i ara la guaiten des del cel.

A tants com els que també enguany
ajuden a fer-la més lluïda, 
tal com han fet, any rere any.

A tots els que en un futur vindran,
i la continuaran amb el mateix ímpetu,
i amb la mateixa devoció la celebraran.

Als repartidors, 
als diversos portants,
als campaners i als músics,
i a tots els ciutadans.

Sempre els haurem d’agrair,
que sigui una realitat,
la festa de Sant Magí.

Només em resta desitjar-vos a tots,
una molt bona festa de Sant Magí,
i que per molts anys en puguem gaudir.


