
ELS MACIPS 
D’ARENYS DE MAR 
RUIXEN FENT 
CERCAVILA PER LA 
DIADA DE SANT ROC

Els macips són els nois joves arenyencs, 
que participen en la festa de Sant Roc 
amb les almorratxes, ruixant gent i 
cases de la vila. A la costa de llevant 
són els encarregats d’organitzar i 
dirigir una festa de poble. En el cas 
d’Arenys de Mar, els macips són un dels 
elements que encara resten de l’antic 
esplendor de la festa de Sant Roc.
Les primeres notícies de la indumentària 
dels macips les tenim a partir del segle 
XIX. En aquell temps tots els macips 
es pentinaven gairebé igual: clenxa al 
mig i una bona arrissada als costats. Els 
macips anaven vestits de blanc, amb 
corbatí, faixa i polaines vermelles. La 
faixa és un element típic dels pagesos i 
artesans, que la duien per a escalfar els 
ronyons i protegir els lumbars durant 
el treball. Les polaines, amb forma 
de canya de bota, se sobreposa a la 
zona del turmell. Eren especialment 
utilitzades per les persones que han 
de caminar molt. En el cas de Sant 
Roc, els macips hi duien picarols, que 
animaven la festa. Per calçat duien 
espardenyes de vetes vermelles, 
que algunes vegades incorporaven 
adornaments de botons i roba.
Fins ben entrat el segle XX, els macips 
també lluïen, penjades al pit, voltes de 
cadenes argentades. A la mà esquerra 
sostenien la safata de la capta, no 
una barretina com ara. A la mà dreta 
portaven, com ara, l’almorratxa 
guarnida d’alfàbrega per a correspondre 
amb una bona ruixada d’aigua 
perfumada la generositat de la gent.
Tot i mantenir la composició original, 
el vestuari dels macips ha anat patint 
variacions en les talles al llarg de les 
èpoques i les modes. Els colors i les 
peces han estat sempre els mateixos, 
si bé, com més ha anat més s’ha 
simplificat el vestuari amb la pèrdua de 
la majoria d’adornaments. També han 
deixat de dur la safata de la capta, que 
primer van dur les captadores i després 
els macipets amb les barretines.
Fins al 1964, els macips també 
eren els encarregats de dur el 
sant en processó damunt d’un 
baiard, el vespre del 16 d’agost.
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