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DES DE LA PLACETA DE SANT MAGÍ

Mercè Salsench Ollé

Com cada agost i per molts més, la Festa de Sant Magí ja és aquí. 
Un esdeveniment popular i tradicional articulat per veïns i amics amb la 
finalitat de mantenir un bé immaterial. 

La Segarra sempre s’ha caracteritzat per ser una terra seca, on la 
manca d’aigua ha sigut un trencaclosques; les cisternes de l’aigua de 
pluja poc suficients a nivell domèstic i pous i basses deficitaris a nivell 
agrari. Hi havia èpoques tan extremes de sequera que feien aflorar la 
devoció al sant de l’aigua; així és que en el segle XVI, la Paeria de 
Cervera ja organitzava pelegrinatges en súplica de pluja al Santuari de 
Sant Magí de la Brufaganya.

Ara bé, altres pelegrinatges foren purament de salut. Malalts de tifus, 
pesta, calfreds, febres o infeccions vàries amb el desig de curar-se es 
dirigien a orar al sant de la Brufaganya. Inclús les dones s’encaminaven 
amb l’esperança de poder concebre un fill. En el Santuari hi havia 
un volum en foli anomenat Llibre dels Miracles on s’anotaven totes 
aquestes curacions prodigioses i altres més. Aquest volum es guardava 
en un armari que hi havia a l’església, al costat de la pica de l’aigua 
beneïda. 

L’anotació més antiga correspon al 19 de setembre de l’any 1524: “ 
Sen aná de esta devota casa en Johan Pellayre de la vila de Almudena; 
manifestá com havie gran temps que era cego, y que havie tres anys que 
ere estat en esta sancta Casa, y que hi feu una novena y no curá: y ara 
en lo present any es vingut pera fer altre novena, y al tercer dia á VIII 
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hores del matí meté lo cap á la sepultura del gloriós Sanct Magí, y en 
alsarse veu claror y no diu res del que li seguí, sinó que dix á algú dels 
preveres que li fes plaer de dir una Missa; y aixís hoy Missa: manifestá 
en presencia de XXX persones o més, com en aquella Missa havie vist 
lo Corpus Domini en mans del prevere que havie dita la Missa, y que 
havie quatre anys que no la havie vista: y lo mateix dia baixà á la font 
y pujà sens guia. Ego Joan Sanfeliu, prevere y notari y administrador 
desta sancta Casa he continuat dit miracle en lo present Llibre dels 
Miragles.”

Ara bé, a l’aigua de les Fonts de Sant Magí de la Brufaganya també 
se li ha atribuït el poder curatiu. Per exemple, a l’any 1621 a un senyor 
d’Igualada que patia febres altes li donaren dita aigua i es curà, o, a 
l’any 1627 un altre senyor de Manresa, que patia de dolor de ventre 
durant tres mesos seguits i sense cura per part dels metges, begué l’aigua 
miraculosa i es recuperà.

Aquells pelegrinatges religiosos i devocionals han quedat enrere, 
en els nostres dies les rutes a la font són de caire lúdic i esportiu. La 
nit del 15 d’agost s’organitza una caminada des de la Placeta de Sant 
Magí a les Fonts de Sant Magí de la Brufaganya, un trajecte d’uns 30 
quilòmetres. Altres hi arriben en bicicleta, en autocar, en cotxe... Un 
cop allà es prepara l’espígol i el boix que s’utilitzaran per a guarnir la 
Festa del Barri de Sant Magí. Sense oblidar l’aigua miraculosa que es 
repartirà per Cervera el 19 d’agost. 

Com és ja costum: Per Sant Magí, bona festa i bon bocí!


