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Des De la Placeta De sant Magí

Mercè salsench Ollé

De nou la Festa de Sant Magí és aquí. Com cada any, tindran lloc 
les tradicionals cites d’anar a buscar l’aigua a la Brufaganya, l’entrada 
de l’aigua a Cervera recorrent carrers fins a la Placeta de Sant Magí, el 
repartiment de l’aigua, el sopar a la Plaça Major i les misses a la Placeta 
de Sant Magí. El Barri i la Capelleta s’obriran de nou als convidats de 
la Festa. 

Però jo convido a donar un pas per la història i endinsar-se en ella. 
Com a historiadora m’agrada saber com s’ha arribat fins aquí i per què, 
encara que hi ha preguntes sense resposta. O tan sols, a vegades, ens 
basem en fonts primàries o secundàries, contrastades amb les aportacions 
de jaciments arqueològics, com si fossin peces d’un trencaclosques, 
i adjuntéssim cada una d’elles fins a imaginar-nos com va ser. Però 
mai sabrem amb exactitud com va ser. Per tant, amb la imaginació de 
cadascú convido a fer un pas cultural de la Festa. Qui estigui interessat 
en saber com es feia la festa en els seus orígens en la placeta, com 
els capitans organitzaven la festa, qui donava vida a la festa, quines 
anècdotes ens poden sorprendre, en definitiva, endinsar-se en el passat 
de la festa de Sant Magí; aneu a l’Arxiu de Cervera i demaneu pel 
“Llibre de comptes de l’Administració de Sant Magí, 1837-1882”.

Per facilitar la seva lectura, demaneu per la transcripció que he 
realitzat del mateix llibre. La transcripció d’aquest llibre ha sigut el 
resultat de quatre mesos continus de treball que he realitzat amb la 
voluntat i la gràcia que arribés a un públic més gran la informació que 
conté l’original. Considerant que la publicació del mateix és dificultosa 
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perquè no és de caràcter divulgatiu, sinó més aviat una font de treball 
per a nous projectes d’investigació, he fet donació de la “Transcripció 
del Llibre de comptes de l’Administració de Sant Magí, 1837-1882” a 
l’Arxiu de Cervera sense cap ànim de lucre. També, l’Associació d’Amics 
de Sant Magí en té una còpia. Afegir que he procurat contrastar amb 
fons documental del mateix Arxiu de Cervera, tota aquella informació 
que m’ha semblat menester per autentificar fets citats o donar una mica 
de vida les persones anotades. Aquestes contrastacions estan als peus 
de pàgina. A més, per fer més entenedor el contingut, he fet un glossari 
de mots antics o rars pels nostres dies.

Per acabar, m’agradaria dir que l’adquisició d’aquest llibre ha sigut 
important per la Festa del Barri, ja que explica molt de les adversitats 
que van passar els capitans i els seus devots per mantenir en peu una 
festa. Si ens queixem que ara són temps difícils, més ho eren aquells 
temps entre guerres. Per tant, que per molts anys duri la festa.

Per Sant Magí, bona festa i bon bocí!


