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PREGÓ DE SANT MAGÍ 2012

Xavier Puig Ortiz

Els garrotins de Sant Magí

Si avui és 18 d’agost
i ens trobem sopant aquí
és perquè hi ha uns tossuts
que organitzen Sant Magí.

Al garrotan, al garrotín,
de la vera, vera de Sant Magí.

Avui passen els ruquets
(i ho diré fluix i cantant)
que a vegades no saps qui són
si els del darrera o els del davant.

Diu que porten aigua santa:
fa miracles a qui en beu...
tal com està el panorama
potser que us n’emborratxeu!

Ai quin estiu més calent:
pugen les temperatures,
els incendis, els impostos,
aturats, l’IVA i factures...

No patiu que aquest trimestre
ja tindrem pacte fiscal...
Jo a Espanya ja els diria:
fem liquidació total!

Ni el Mas ni el Rajoy,
ni la Merkel, que ens fot canya,
això qui ens ho arreglarà
és Sant Magí de la Brufaganya.

I als qui ens retallen la cultura
l’any que ve els convidarem
a estirar el carro i la brida
i amb el boix els beneirem!

Més que un garrotín pels Bancs,
un garrot s’han ben guanyat;
ens deixen amb l’aigua al coll
i ells demanen el rescat!

Diu que aquí a l’Ajuntament
la cosa tampoc va fina...
perquè n’hi ha un de molt viu
que els deixa en minoria.

Perquè vingui molt turista
fem gran oferta d’activitat,
i ells no entenen tanta dèria
si el que volen és tranquil·litat.

Ai quin poble més curiós:
a buscar aigua van a peu,
fan concerts a sota els túnels,
hi ha motoristes al museu...
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N’hi ha que no saben de solfa,
per això fan el ball parlat...
aquí hi posem melodia
i una mica menys de maldat.

Tal com creix l’Aquelarre,
Sant Magí ho té ben pelut!
El foc apagarà l’aigua
i començaran el dia 18!

Ja veureu com d’aquí uns anys
els ruquets seran cabrons,

repartiran l’aigua amb el penis
fent correfocs per processons!

Com que no tenen despertador
en el barri de Sant Magí,
demà ens tocaran campanes
a quarts de set del dematí!

I fins aquí el pregó;
que el sopar us faci profit;
recordeu que esteu de règim;
i a tots molt bona nit.

Xavier Puig cantant el pregó. Foto de Jordi Prat.


