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Des De la Placeta De sant Magí

Mercè salsench Ollé

Us convidem un any més a participar i a gaudir de la nostra festa de 
barri, la de Sant Magí. Els artífexs i col·laboradors de la festa ja han fet 
braços i mànigues preparant tot allò que és menester, com la caminada 
de la nit del 15 d’agost, l’entrada de l’aigua i el sopar de la Plaça Major 
el dia 18 i el ball de la Placeta de Sant Magí el 19. Sense oblidar, tant els 
anunciants i els escriptors del quadernet com la donació de regals per al 
dia de l’”Arriba com puguis” a Sant Magí de la Brufaganya i per a les 
pubilles, per part de botigues i altres entitats col·laboradores. A tots ells, 
gràcies per ajudar la festa, especialment, en els temps de crisi que corren.

Però, dintre d’aquesta preparació de la festa, el dia més intens i bonic, 
encara que poques persones ho poden veure, és el dia previ a tota la 
festa, el dia 18 d’agost, quan al voltant de les 7 del matí els homes del 
barri aixequen la vela de la Placeta. Primer col·loquen les corrioles a les 
façanes, després passen les cordes, tot seguit despleguen i aixequen la vela 
(recosida!). Tots al crit d’”amunt”! Això, tot guiat pels més experimentats 
en la labor. Després, es premien amb un descans: un esmorzar per a tots 
ells a la casa del Sr. Domingo Benet. En un espai ben condicionat, els 
homes, entaulats, mengen i beuen explicant-se anècdotes i el que faran 
tot seguit. Un cop omplerta la panxa, es disposen a decorar els carrers que 
integren el barri. Posen els serrells de colors i el boix. També preparen 
i netegen els càntirs i les alforges dels ruquets. No ens oblidem de les 
dones del barri, que netegen la Capelleta, encara que la societat insisteix 
en la igualtat entre homes i dones. Què hi farem! Però ho fan de gust. 
S’escombra, es frega, es treu la pols, es destapa Sant Magí i els altres 
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sants. Es col·loquen els tapets. Les veïnes porten les seves millors plantes 
per a decorar la capelleta. Bé, tots a una condicionen el barri per a rebre 
els seus millors convidats: vosaltres. 

Us invitem a la nostra humil Placeta de Sant Magí. Les portes de la 
Capelleta estaran obertes de bat a bat. Us esperem a la Festa de Sant 
Magí, especialment a participar en allò que us agradi més.

Per Sant Magí, bona festa i bon bocí!


