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Una de les característiques més
importants de la festa de Sant Roc
d’Arenys de Mar són les seves olors.
Els macips, i ara també les macipes,
aspergeixen aigua amb colònia i
alfàbrega a la gent en senyal de
purificació. L’almorratxa és un recipient
de vidre, amb més o menys forma de
càntir, proveït de diferents brocs per on
surt l’aigua olorosa. Les referències a les
almorratxes es remunten al segle XIV,
quan aquestes eren importades des de
Damasc. El seu ús es va fer popular per
refrescar les cases i perfumar l’ambient.
Durant el segle XVI, els artesans del vidre
de Barcelona i Mataró, feien regularment
almorratxes, i aquestes eren venudes
a tot Catalunya juntament amb altre
element de vidre molt arrelat: el porró.
Cada macip i macipa va equipat
amb una d’aquestes almorratxes
que constantment va reomplint
d’aquesta aigua olorosa. Cal dir que
molts arenyencs i arenyenques tenen
una almorratxa com a objecte de
decoració purament genuí. Tot i que
abans duien aigua de roses a voltes
perfumada de farigola o alfàbrega,
avui el líquid que conté l’almorratxa
és una barreja d’aigua i colònia.
Els macips i les macipes aspergeixen
el contingut de les almorratxes plenes
d’aigua, colònia i alfàbrega a la gent
en senyal de purificació. La simbologia
és guarir i preservar de la pesta i
altres mals als vilatans i vilatanes que
queden ruixats. Les almorratxes es
guarneixen amb alfàbrega. L’alfàbrega
és la planta del mes d’agost, refrescant
i aromàtica, que també evita la
presència de mosques i mosquits.
Aquest costum de ruixar amb aigua no
era exclusiu d’Arenys de Mar, ni de la
festa de Sant Roc, si bé és una tradició
que a Catalunya només s’ha conservat
a la festa de Sant Roc d’Arenys de Mar.
En altres indrets dels Països Catalans
hi trobem elements molt similars, com
és el cas de l’aigua-ros a Menorca. A
la Marina de la Selva, comarca natural
d’Arenys de Mar, hi trobem diverses
festivitats amb l’almorratxa com a
protagonista, per exemple a Canet, Sant
Pol, Lloret i, terra endins, a Gualba.
També hi ha referències que en
diverses festivitats catalanes, a partir
del segle XVIII, els administradors
de les confraries ruixaven els fidels
amb almorratxes a l’hora de l’ofertori
de la missa, com és el cas de Sant
Martí de Riells, al Baix Montseny.
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