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DES DE LA PLACETA DE SANT MAGÍ

Mercè Salsench Ollé

Estiu i vacances, calor i aigua: equivalències de la Festa de Sant Magí. Cap 
a la tercera setmana d’agost els maginencs i maginenques del Barri de Sant 
Magí de Cervera acaben d’enllestir els preparatius d’aquesta entranyable i 
centenària festa: serrells acolorits, capella neta i florida, càntirs polits i plens 
d’aigua i ruquets arreglats i disposats.

Ai, els ruquets! Com porten de cap als nens! Quan arriba el camionet que 
transporta els rucs, petits ( i no tan petits!) van a gaudir de l’espectacle. Els 
baixen del vehicle i els fan pujar costa amunt del carrer Sant Magí fins a casa 
d’en Josep Mas, on passaran la nit. Quina il·lusió manifesten els petits per 
acariciar-los i donar-los de menjar! Fins i tot el jovent s’atreveix a portar-los 
guiats de la corda amunt i avall del carrer de Sant Magí. També se sent més 
d’un crit d’adult: “Ep, vigila! Que no et faci una coça!”

Els ruquets, autèntics protagonistes de la festa, desfilen en renglera al vespre 
del 18 d’agost, en l’anomenada “Entrada de l’aigua”. Els ruquets, custodiats pels 
portadors de camisa blanca i pantaló fosc, ressegueixen l’interior de Cervera, 
des de la plaça de l’Estació fins arribar a la festiva Placeta de Sant Magí, passant 
pel carrer General Güell, la plaça Universitat, carrer Santa Anna, plaça Santa 
Anna, carrer Major, carrer Sant Domènec i, finalment, Sant Magí. 

Quin goig que fan! Els rucs carregats d’argadells plens de boix amb flors 
de paper. Actualment, no deixa de ser un símbol del que fou antany, quan els 
veïns del barri anaven amb carros fins a les Fonts de la Brufaganya per carregar 
aigua i, un cop a Cervera, repartir-la. Els argadells porten molta feina! El boix 
es talla a la muntanya de la Brufaganya el 15 d’agost. A la mateixa tarda, en 
un magatzem del carrer de Sant Magí, d’en Mora, el boix es prepara tallant 
branquillons i, en manats, es lliguen amb cordill als argadells de vímet fins a 
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quedar tot cobert. És una tarda de festa per als més petits! Ajudant a preparar 
els manats i jugant!

Talment el més bonic: el somriure d’orella a orella dels petits maginencs!

Ànims per venir a veure els ruquets ben guarnits i per no perdre ja el costum: 
Per Sant Magí, bona festa i bon bocí.


