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PROGRAMES DE LA FESTA DE SANT MAGÍ

Mercè Salsench Ollé

A l’Arxiu Comarcal de la Segarra, 
dintre de la Col·lecció de Faust Dalmases 
i Massot, es conserven els següents deu 
programes de la Festa de Sant Magí: 
1881, 1885, 1886, 1887, 1888, 1893, 
1903, 1911, 1926 i 1929. Gràcies a 
dits programes es pot saber com es 
desenvolupava la festa en els esmentats 
anys; la vigília de Sant Magí no ha variat 
gaire des de llavors, l’entrada de l’aigua 
contínua fent el mateix recorregut, tot 
i que actualment es comença des de la 
Plaça de l’Estació. 

Les diferències més notables es 
donen el 19 d’agost. La repartició de 
l’aigua de la Brufaganya, les misses i els 
jocs de cóssos encara es mantenen, però 
per festejar el dia: el 1886 es celebrà una 
cursa de corders i una altra de cavalls i 
focs artificials; el 1887 es féu una lluita 
entre tropes imperials i turques i una obra 
de teatre “La toma de Buda ó Baile de 
cristianos y turcos” a la Plaça Major; el 

1893 es posà en escena “Vida, milagros y 
martirio de San Magín de Brufaganya” al 
Teatre Principal; el 1911 s’alçaren globus 
gegants a la Plaça Major i es féu carrera 
de bicicletes des de Sant Francesc fins a 
la Plaça Major; i, finalment, el 1926 una 
Banda Militar donà un Concert musical 
al Casal Cerverí. Doncs bé, la manera de 
celebrar el dia de Sant Magí era variada i 
gens repetitiva.

Com a anècdotes, el 1885 els 
Gegants acompanyaren l’entrada de 
l’aigua; el 1886 s’inaugurà una estàtua 
de Cristòfor Colom en record a què era 
avantpassat d’un dels capitans de la 
Festa; el 1887 els carrers del Barri de 
Sant Magí s’encatifaren de flors i herbes 
aromàtiques; el 1888 el ball de bastons 
acompanyà l’entrada de l’aigua; o, el 
1893 es celebrà el Ball de Coques.

A continuació els Programes de la 
Festa de Sant Magí:
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1881
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1885
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1886
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1887
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1888
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1893
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1903
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1911
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1926
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1929


