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DES DE LA PLACETA DE SANT MAGÍ

Mercè Salsench Ollé

La Festa de Sant Magí ha arribat novament. Els carrers del Barri acolliran a 
grans i petits, a organitzadors i espectadors, a cerverins i forans, a devots i ateus. 
Tothom desfilant pels carrers engalanats de serrell i perfumats d’espígol fins 
a aplegar-se a la petita i característica placeta de Sant Magí. Tots benvinguts!

Aquest Sant Magí m’ha desvetllat un interès accentuat en els nens i nenes 
que assisteixen a la festa. Potser ho fa perquè ben aviat seré mare. Un sentiment 
de felicitat i joia, com també, d’estimació plena se m’ha manifestat envers el 
món gentil de la infantesa.

Doncs bé, m’agradaria descriure el que he vist en els més petits. Els 
enlluernats ulls dels menuts veient passar els ruquets impulsen més d’un pare 
a apropar-los perquè toquin els animals i es facin fotos amb ells. Uns nens 
tenen fixació en fer estirar la corda de la campana de la Capella i escoltar com 
sona. I altres ballen més que els grans en els balls de la Plaça Major o de Sant 
Magí. No deixem de banda els càntirs petits pels més petits! També hi volen 
fer un glop d’aigua com l’avi o la tieta.

I el carro! Aquest any es torna a recuperar! Nens i nenes, vestits 
tradicionalment de catalanets, asseguts en un vehicle tan peculiar, riuen i 
miren la comitiva que els custodia i el cavall que els arrossega.

I els cóssos! A les 5 de la tarda de cada 19 d’agost s’organitzen jocs pels 
més menuts i, en acabat, coca i xocolata per berenar.

Esperem que a aquests nens i nenes, un cop adults, els quedi una petjada 
maginenca en els seus records d’infantesa. La nostàlgia de la satisfacció pueril 
i la diversió càndida els porti de nou a la festa i, així, ho facin amb els seus 
fills.

Per Sant Magí, bona festa i bon bocí!
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