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Editorial
Quan surti aquest exemplar 
del Pou del Vernís, ja s’hauran 
clausurat les 7 conferències que 
haviem programat pel cicle : 
Conèixer i estimar les nostres 
tradicions, a cura de Joan Soler 
i Amigó, home força coneixedor 
del costumari català i els seus 
orígens remots, així com la seva 
significació actual. Com recor-
dareu aquest cicle es va iniciar 
per l’octubre de 2006.
Hem de reconèixer la fidelitat 
d’un públic que ens ha honorat 
sempre amb la seva presència i 
creiem que el Grup d’Estudis 
d’Esplugues ha realitzat una 
interessant tasca de divulgació 
de les nostres tradicions, partint 
dels precedents ancorats en els 
temps antics.
Hem programat dues conferèn-
cies més pels mesos d’octubre 
i novembre, però seran temes 
i conferenciants diferents, els 
quals donarem a conèixer opor-
tunament. Encarats ja a l’estiu, 
l’activitat del Grup d’Estudis es 
reduirà per atendre la confecció 
de la II Miscel·lània, la qual ja 
és prou avançada.
Mentrestant, s’ha realitzat la 
visita al Museu Episcopal de 
Solsona el passat dissabte 2 de 
juny, en la que hi van participar 
31 persones i, a més, es va visitar 
la catedral i la vila.
Per tant, ens posarem de bell 
nou en contacte amb els nostres 
socis i simpatitzants un cop 
passat l’estiu. Està prevista la 
Caminada Popular a Sant Pere 
Màrtir, conjuntament amb l’Es-
pluga Viva, Posteriorment les 
dues conferències esmentades 
abans.
I, pel desembre, la presentació 
de la II Miscel·lània que pensem 
oferir als ciutadans d’Esplugues, 
com a treball de la nostra Entitat, 
i que recull deu aspectes entra-
nyables de la nostra vila.
A primers de setembre, doncs, 
posarem en marxa de nou la 
màquina, per a mantenir la 
nostra tasca cultural usual. Men-
trestant us desitgem un magnífic 
estiu.

Ens plau incloure aquí un interessant treball del nostre soci Sergi Castro 
i Font, referent a la Festa Major de la nostra vila, que, amb els anys, ha 
esdevingut una bella època a recordar.

La Festa Major de Santa 
Magdalena

Per Sergi Castro i Font
Llicenciat en Història de l’Art

La celebració de la Festa Major de Santa 
Magdalena es remunta a la presència 
de la petita ermita que pels voltants 

del segle X hi havia a l’emplaçament de l’ac-
tual església. Sembla ser que aquesta santa va 
ser escollida com a patrona de la nostra vila 
perquè s’hi va establir una relació entre els 30 
anys de vida que va passar en una cova del 
sud de França, segon la tradició cristiana, i la 
mateixa presència de coves o esplugues a certs 
indrets de la geografia del poble.
En les diverses esglésies que s’hi van cons-
truir després de l’ermita (romànica, gòtica, 
etc) l’advocació de la santa penitent va arrelar 
força i per aquest motiu, es van començar 
a celebrar les primeres festes entorn el 22 
de juliol, que inicialment tenien un caràcter 
purament religiós, tot i que amb el pas del 
temps i com sol ser normal, les celebracions 
es van ampliar a actes d’altre caire.
No es fins el segle XVIII quan, gràcies al 
testimoni escrit de Rafael d’Amat i Cortada, 
Baró de Maldà (qui venia a passar certes tem-
porades a la nostra vila, a la seva casa de Can 
Cortada) coneixem detalls de la litúrgia que 
es seguia i de les festes que l’acompanyaven. 
Per exemple, en la festa del 22 de juliol de 
1792 ens explica com des de la seva terrassa, 

observava com la gent treia els bancs de l’es-
glésia a la petita plaça que hi havia al davant 
i gràcies a l’acompanyament dels músics 
presents, ballaven minuets i contradanses.
Amb el nomenament de Sant Mateu com a 
copatró d’Esplugues, la festa de regust més 
civil i popular es va a celebrar en aquesta 
data (21 de setembre). Durant molts anys, 
totes dues festivitats van conviure, cadascuna 
amb els seus elements festius tradicionals ben 
diferenciats.
Al voltant de l’any 1943 i fins el 1970, la 
festivitat de Santa Magdalena va aclaparar la 
majoria d’actes i celebracions de la població, 
deixant la festa de Sant Mateu a un segon 
terme.
No hi ha una explicació oficial per aquest fet 
però gairebé segur que el fet de que la verema 
es feia al setembre, i per tant que aquest mes 
era un amb força feina per a tothom, hi va 
tenir alguna cosa a veure.
En aquests anys, a demés de les litúrgies 
i altres tradicions com el ball popular, la 
festa es va centrar a l’envelat que es feia a 
la pista de l’Avenç, on s’hi podia gaudir d 
‘exhibicions de patinatge, pallassos, danses 
tradicionals, orquestres i fins i tot la cerimònia 
de lliurament de guardons dels Jocs Florals, 
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amb tota la seva pompa de jurat, la reina i cort de la festa, 
etc, certamen que per cert s’ha tornat a instaurar tot i que 
amb un ambient més discret i auster, en les instal·lacions de 
la Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues.
D’altres actes eren competicions de futbol i curses ciclistes 
i ens les que a demés de gent forana, normalment de Sant 
Just, els propis espluguins hi tenien un paper destacat en 
l’organització i participació.

Passat l’any 1970, Sant Mateu va rellevar la festa major a 
Santa Magdalena i des de llavors tota la setmana al voltant 
del 21 de setembre es plena d’actes i festes organitzades per 
les entitats d’Esplugues, juntament amb les que contracta 
l’Ajuntament. Popularment i com a comentari anecdòtic 
es diu, que des de l’any en què oficialment la festa major 
va passar al setembre, no hi ha any en que almenys en un 
moment hi faci acte de presència la pluja, per la molèstia 
que aquest fet va causar a Santa Magdalena, la santa titular 
de la vila.
Arribada ja la dècada dels 80 i amb el retorn de la demo-
cràcia al país, les entitats culturals que anaven apareixent a 
Esplugues, van impulsar un renaixement de la festa de Santa 
Magdalena. Així va sorgir el Ball de Nans, la recuperació 
del Ball del Babau (que sembla ser ja es ballava en temps 

del Baró de Maldà), etc. Aquell moviment cultural que va 
encapçalar la nova celebració d’aquesta festa, ha esdevin-
gut amb el temps una comissió d’entitats que es reuneixen 
diversos cops l’any i preparen la festa amb molt d’entusi-
asme i dedicació ja que la Festa Major petita d’Esplugues, 
tal i com s’anomena ara, simbolitza el respecte i estima al 
passat, a les nostres tradicions com a poble i en definitiva a 
la nostra cultura.
El protocol actual de la festa marca el seu començament al 
pati del Casal de Cultura Robert Brillas on es fa l’home-
natge al Ginjoler amb un parlament (arbre la fusta del qual 
es molt apreciada per a fer certs instruments musicals) i el 
posterior ball dedicat a l’arbre. Seguidament intervenen 
totes les entitats de cultura popular que presenten els balls 
i músiques tradicionals d’Esplugues. Un cops acabats els 
balls, es forma el cercavila, encapçalats pels diables que 
acompanyen els grups fins a l’entrada de l’església. Allà, ja 
acabada la missa, es fan les ofrenes ballades dels diferents 
grups participants i cal dir que és un dels moments més 
emocionants de tota la festa. Sortint de l’església es llegeixen 
els versots (sàtires humorístiques vers personatges i entitats 
del poble). La cercavila es torna a formar i s’arriba de nou 
al Casal, on s’ofereix un sopar i música en directe a tots els 
participants d’aquesta acte.
Tot i que els anys van passant i les modes i els costums 
canvien, fer una ullada al nostre passat és important per al 
nostre futur, ja que un arbre sense arrels està condemnat a 
mort. No deixem que amb la festa de Santa Magdalena passi 
el mateix. Gaudim-la com a cosa nostra!
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Ball al Centre l'Avenç durant la Festa Major.
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Ens permetem oferir als nostres lectors uns interessants articles apareguts en el Butlletí del Parc de 
Collserola, num. 74, Hivern 2006-2007, atès l’interés que representa per a nosaltres les activitats 
d’aquesta Entitat.



LA MORERA
Flora de Sant Pere Màrtir

Un arbre molt conegut 
en el nostre poble és la 
Morera, sobretot perquè 

dóna nom a una font, la de les 
Moreres, situada en el carrer de 
l’església.

La Morera és un dels arbres més 
utilitzats per fer ombra a l’estiu i 
poguer-hi pendre la fresca, ja que 
les seves fulles donen una ombra 
molt compacte creant un ambient 
de frescor agradable. És per això 
que en molts jardins on hi ha un 
espai per seure i menjar, s’utilitzen 
les Moreres.

És un arbre que perd la fulla, de 
creixement ràpid, brota una mica 
tard pel que no tindrem una bona 
ombra fins a meitat de Juny. No 
és exigent en quan a la terra, però 
prefereix un terreny no massa 
compacte on puguin treballar bé les 
arrels, encara que aquestes resis-
teixen prou bé la sequera. Sobretot 
si és jove, quan brota cal regar-lo 
per tenir unes bones fulles i un bon 
creixement. Com que les fulles son 
grans de 20 a 25 cm., son fàcils de 
recollir i, si es vol, es poden espor-
gar el mes de Novembre abans de 
que caiguin totes les fulles.

És bo per l’arbre fer una poda de 
brocada cada any, tant per donar-
hi una forma com per evitar que 
fructifiqui, ja que el seu fruit, és 
a dir les mores, són comestibles 
i quan cauen al terra madures 
poden molestar. Actualment hi 
ha unes varietats de Morera que 
fan el fruit sense polpa que evita 
el problema que poden fer les 
mores.

És originària de la Xina i les seves 
fulles son l’aliment dels cucs de 
seda. El seu nom botànic es Morus 
Alba i la família Moraceae.


