
UN SANT MAGÍ A L'ESGLÉSIA DELS 
SANT JUST 1 PASTOR DE BARCELONA 

1 AL TRES SEMBLANCES AMBLA CAPELLA DE 
SANT MAGÍ DE CERVERA 

Ramon M. Xucla Comas 

Necessariament, despres de la lectura del títol d'aquest escrit que 
antecedeix, el primer que s'imposa és matisar que les semblances a que 
em refereixo, naturalment, res tenen a veure amb comparacions arqui
tectoniques i d'estil d'ambdós temples, dones, malgrat la significació i 
1' estima de la nostra capella de Sant Magí, la mateixa esta molt llunyana 
de la significació de 1' església dels Sant Just i Pastor de Barcelona, la 
qual és significativament important i transcendent dins del gotic catala 
a diferencia de la nostra capella que, dins del seu estil, té únicament 
significació per a la nostra ciutat i especialment per als ve'ins del barrí 
de Sant Magí. 

Fet aquest aclariment, em vull referir pero a les semblances interi
ors, concretament en les capelles que trobem dins d'ambdós temples i 
fonamentalment en una determinada capella del temple barceloní on hi 
trabe m un Sant Magí en el qual m' aturaré especialment per fer un recor
regut historie del mateix. Previament he de referir-me molt breument a 
la capella de Sant Magí de la nostra ciutat. 

La nostra capella de Sant Magí fou edificada 1' any 1790, tal i com 
consta en un gravat d'una pedra situada a la fa9ana de dita capella on 
literalment diu "1790, per los devots fou edificada" i tal i com ens recorda 
Josep Ma Arques, aquesta esglesiola és de construcció senzilla. Té unes 
dimensions de 10 metres de llarg per 5 d'ample aproximadament. Tenia 
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en els seus orígens un campanar amb dues campanes, el qual va ser 
enderrocat durant la darrera guerra civil. És d'una sola nau central amb 
altar major dedicat a Sant Magí -concretament se'ns parla d'un retaule 
pintat que va ser refet de nou i d'un Sant Magí fet de pasta per 1' escul
tor de Palau d' Anglesola Joan Robles; dita imatge és una reproducció 
de la imatge original de Sant Magí que va ser destru'ida a conseqüencia 
de la guerra esmentada- i en els seus laterals hi ha situades un total de 
quatre capelles. Al costat del sant, continuant amb el relat de mossen 
Arques, abans dels esdeveniments de l'any 1936, hi havia les imatges 
de Sant Joan Baptista i Sant Josep i a sobre, concretament situada en 
una fomícula a la comisa de dit altar central, hi havia una imatge de la 
Concepció i, pel que respecta a les fornícules de les capelles laterals, hi 
havia imatges en cadascuna de les mateixes de 1' ardmgel Sant Rafael, 
Sant Francesc de Paula, un Crist i la Concepció totes elles situades en els 
seus corresponents retaules, els quals, malauradament, van ser destrults 
en la darrera guerra civil. 1 

Pero, el que m'interessa a proposit del títol d'aquest escrit, és l'ad
vocació de dites capelles laterals o dels altars de les mateixes abans dels 
esdeveniments de l'any 1936. Segons els escrits de mossen Arques de 
l'arxiu comarcal, aquestes eren les següents: a SantaAnna, a Sant Felix 
de Cantalici, a Sant Domingo de Guzmán i a la Mare de Deu del Rosari. 
És precisament en aquestes advocacions on trobarem una altra semblan~a 
entre ambdós temples, dones precisament en el temple gotic dels Sants 
Just i Pastor de Barcelona, que fou comen~at a construir en el segle XIV 
en les seves remodelacions gotiques actuals sobre antigues i ancestrals 
construccions dedicades al culte tal i com era habitual, ens crida 1' atenció 
el fet que una de les seves advocacions en el que precisament resulta ser 
la capella més famosa i altrament més important del mateix (per les raons 
que tot seguit explicaré), trobem que esta sota 1' advocació de Sant Felix. 
Advocació que no és gens habitual i que, com deiem, trobem també a la 
capella de Sant Magí de Cervera. 

1 En aquest sentit cal recordar i tenir en compte els escrits de Josep M" Llobet i Portella publi
cats al quadern de Sant Magí no 13 i al quadern de Sant Magí no 16 sobre !'origen de la festa i 
sobre unes anotacions i observacions fetes per dit autor sobre uns escrits de mossen Arques. 
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Pero la veritable justificació d' aquest escrit esta precisament en la 
imatge de Sant Magí que ens trobem en una de les capelles del temple 
gotic. Efectivament, eoncretament en la primera capella lateral que queda 
dins la girola del temple comen~ant pel eostat de !'epístola, ens trobem 
una capella de petites dimensions, gairebé eom tates les del temple, en la 
paret central de la qual hi trobem penjat un quadre de grans dimensions, 
aproximadament de dos metres i mig per dos, en el que hi ha representat 
Sant Magí al peu de la Brufaganya en l'acte de fer brollar l'aigua i que 
ha earaeteritzat finalment la seva iconografia. 

Aquest quadre, eom die, és de grans dimensions i aetualment es troba 
en un estat deplorable no tant per la seva conservació, sinó pel seu estat 
de deixadesa, dones el quadre esta total i absolutament brut i fose, de 
tal manera que és facil que passi desapercebut als visitants en un primer 
moment dones, com die, difíeilment es pot apreciar el motiu que hi ha 
pintat en el mateix. Aquesta situació m'ha fet impossible fotografiar-lo, 
malgrat tates les preeaucions preses; si bé, finalment el puc exposar en 
aquest escrit gracies a Josep Mas el qual m'ha fet arribar una reproducció 
del mateix, treta precisament d'un recordatori de la il·lustre confraria de 
Sant Magí de Barcelona datat de l'any 1972.2 

La eapella on es traba el quadre originariament estava sota 1' advo
cació de Sant Martí, sant que guarda una relació amb la parroquia de la 
nostra ciutat, dones en ella preeisament hi trobem com a element historie 
escultural romanic més important, el timpa on esta representat dit sant 
i que avui trobem situat en la porta d'accés a l'església perla pla~a del 
fossar. 

2 Pe! que fa al coneixement de !'existencia de dit quadre, he de dir que per proximitat de l'es
glésia (que es troba a la Via Laietana, on estat situats el jutjats de Barcelona, als que acudeixo 
per raons professionals) he fet algunes visites al temple en diverses ocasions i anys i va ser en 
una d' aquelles quan finalment em vaig interessar pe! "contingut" del quadre i amb sorpresa vaig 
trobar-hi Sant Magí. Die amb sorpresa perque no és pas gaire habitual trobar representa! el sant 
perles esglésies d'arreu. Malgrat aquesta coneixen¡¡:a, he de dir que finalment la persona que 
em va de nou cridar l'atenció sobre dit quadre va ser, com no podia ser d'altra manera, en Josep 
Mas, cerverí veí del barrí de Sant Magí, propulsor de la festa, al temps que gran devot del sant 
i una de les poques persones que cree que ho sap tot sobre el sant. 
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Sobre dit quadre he 
pogut esbrinar que el 
seu autor va ser el pintor 
frances J oseph Flaugi
er -Martigues, 1757-
Barcelona, 1813- de qui 
podem destacar que es 
va traslladar des de Mar
sella a Catalunya 1' any 
1775, que va viure una 
temporada a Poblet i que 
va iniciar després per tota 
la província de Tarragona 
un primer desenvolupa
ment de la seva tasca pro
fessional pintant cercles 
al·legorics per decorar Sant Magf. Pintura sobre tela. Joseph Flaugier (1757-1813). 

palaus i cases senyorials. 

Un copa Barcelona, va rebre nombrosos encarrecs i per tant va ser 
molt actiu, introduint el neoclassicisme de Jacques-Louis David, Anton 
Raphael Mengs i Proud'hon. La seva obra més important a Barcelona és 
"La coronació de la Verge" que trobem situada a la cúpula de l'església 
deis Sants Sever i Sant Caries Borromeu de la mateixa ciutat de Barcelona 
i que actualment és l'església deis mercedaris, essent malgrat tot la seva 
tela més important el retrat del rei J osep 1, precisament per ser deis pocs 
pintors que el van poder retratar. Cal afegir que va arribar a ser director 
de l'escola de la Llotja a Barcelona i que es conserva una pintura seva 
al museu del Prado. 3 

3 Informaci6 Internet: http://www.biografiasyvidas.com/. 

48 



Ens trobem, dones, que en un primer moment de desenvolupament de 
la vida professional, dit pintor esta instal-lat precisament a la terra de Sant 
Magí, fet que ens pot fet pensar que la pintura que comento podría tenir 
el seu origen en les seves vivencies a Tarragona i més concretament en 
la gran devoció que aquelles terres i aquella ciutat tenen respecte a sant 
Magí. Malgrat tot pero, cree que l'origen de la pintura no esta tant en el 
fet esmentat sinó en un encarrec directe deis frares dominics, que foren 
la primera ordre que va tenir cura i es va encarregar de la custodia del 
lloc on es presumeix que dit Sant va ser enterrat després del seu martiri, 
molts segles enrera. 

Efectivament, els ter
renys i un hospital cons
trult en aquell indret de 
la Brufaganya, van ser 
donats a dits dominics 
per a la seva cura, de tal 
manera que necessari
ament van continuar i 
desenvolupar el culte a 
Sant Magí. 1 cree que 
una pro va més d' aquest 
culte, devoció i relació 
dels Dominics amb Sant 
Magí rau precisament en 
que segurament la pintu
ra de la que parlo va ser 
un encarrec de dits frares 
dominics, concretament 
dels frares dominics del 
convent de Santa Cateri
na de Barcelona, dones 
no hi ha cap mena de 
dubte que el quadre en 
qüestió, en els seus orí-

Convent de Santa Caterina, del1243, segons un gravat de !'artista 
frances J. Blanchart. (Fototeca.cat- M. Manent) . 
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gens, es trobava en dit convent deis Dominics de Santa Caterina de 
Barcelona, convent que es trobava on avui hi ha el mercat municipal de 
Santa Caterina i que va ser totalment destrui't, de manera que les seves 
pertinences i al tres obres d' art van ser distribu'ides per diferents llocs de 
Barcelona com palaus, temples i esglésies. El quadre pintat per Joseph 
Flaugier va ser dipositat a 1' església dels Sants Just i Pastor, on encara 
avui el podem trobar. 

L' altra coincidencia és, com avan~ava, el fet que trobem un Sant Felix 
a 1' església deis Sants Just i Pastor, tal i com trobem també un sant Felix 
a la nostra capella de Sant Magí. Respecte a aquest darrer, esta gairebé 
tot dit, concretament en els escrits de Josep Mas, Fra Valentí Serra i Ma 
Teresa Salat4 . 

Respecte a l'altar o capella de Sant Felix a l'església de Sant Just i 
Pastor de Barcelona, la literatura és encara molt més voluminosa, sim
plement pel fet determinant i prou significatiu de la curiositat de dita 
capella consistent que en la mateixa hi havia establerts tres privilegis: 
la Batalla Jutjada, el Jurament deis Jueus i el Testament Sagramental. 
Aquests privilegis van ser concedits per Lluís el Pietós a 1' altar de Sant 
Felix l'any 801 quan va foragitar els moros de Barcelona, i es van man
tenir malgrat la derogació per Jaume 1 de les anomenades lleis gotiques, 
que l'any 1284 es van confirmar pel Rei Pere 11 en el capítol 48 de la 
Recognoverunt Proceres5. 

La batalla Jutjada consistia en dos cavallers que confiaven a la inter
venció divina eljudici de la seva culpabilitat. Un cavaller, que desafiava 
1' altre, feia primer el seu jurament en 1' altar de Sant Felix; despres el 
feia 1' altre cavaller. El jurament consistia a no entrar en batalla amb 
altres armes que les reglamentaries i no valer-se de talismans ni pedres 
preciases, ni portar a sobre "sucre rosat ne can di". 

El Jurament deis Jueus va ser introdu'it per Jaume 1 el Conqueridor. 
Consistia que quan hi havia alguna qüestió, problema o confiicte entre 

4 Quadems Barri de Sant Magí núm. 16, corresponent a l'any 2006. Pagines 83 a 102. 
5 Resum nota informativa sobre l'església i els seus altars i privilegis que trobem en el mateix 
temple. 
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un cristüt i un jueu 
i havia de resoldre's 
pel testimoni del jueu, 
aquest havia de jurar 
solemnement que deia 
la veritat. En cas de dir 
mentida per veritat es 
disposava que la seva 
anima " ... vaya donde 
los canes dejan sus in
mundicias "6. 

Finalment el Testa
ment Sagramental con
sistia en la possibilitat 
de redactar testament 
fora de Barcelona, en 
terra o alta mar o en 
qualsevol altra part, 
escrit o no i sense pre
sencia de notari, sempre 
que hi hagués testimo- Portie de l'església deis Sant Just i Pastor 

nis els quals, abans dels 
tres mesos següents a la seva arribada a Barcelona, jures sin, a 1' església 
de Sant Just i Pastor sobre 1' altar de Sant Felix i en presencia de notari, 
que ells mateixos havien visto sentit (escrita o de veu) la darrera voluntat 
del testador7• 

6 Realment, les disposicions que regulen aquest privilegi, resulten rigoristes, aparatases i plenes 
de sentencies d'excomunions i reprovacions. 
7 Són nombrases les poblacions emparades per privilegis on es podien atorgar aquesta classe de 
testaments dits sagramentals. A manera d' exemple podría citar el de l'església de sant Cugat, 
Santa Maria del Pi, !'altar de San Joan de la Catedral de Barcelona i de Santa Anastasia de 
Girona entre moltes altres. 
Com a curiositat cal afegir que respecte a !'altar de Sant Fe!ix de l'església de sant Just i 
Pastor, consta que hi va atorgar dit testament Sacramental la reina Peronella, dona de Ramon 
Berenguer IV l'any 1173. El primer testament es va atorgar l'any 1082 per Berenguer Sendret 
i el darrer es va celebrar 1' any 1989. 
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Cal afegir que el Parlament de Catalunya va derogar aquest Testament 
Sagramental per obsolet, en la Llei 40/1991 de 30 de desembre. 

Per acabar, cal assenyalar que hi ha encara una darrera coincidencia 
entre ambdues esglésies i les seves advocacions. Efectivament, tal i 
com he avan~at respecte de la capella de sant Magí de Cervera, citant 
els escrits de mossen Arques, trobem en ambdues esglésies altars o 
capelles sota la advocació de sant Domenec i de Santa Anna, essent 
especialment significativa la dedicada a Sant Domenec, pel fet de que 
considero aquesta advocació, i concretament els dominics, com una 
prova de 1' establiment i origen de la devoció i de la implantació del culte 
a Sant Magí a la nostra ciutat i a la qual em referiré en un altre escrit8• 

Cal afegir que és for~a curiosa i sorprenent la coincidencia de les 
advocacions de la nostra ca pella amb les citades de 1' església de Sant 
Just i Pastor de Barcelona, malgrat les redu'ides dimensions de la nostra 
i de les seves poques capelletes. El més sorprenent pero ha estat trobar
hi un Sant Magí. 

8 Afirmació que fonamento en fets i proves que cree determinants i no casuals ni simples coin
cidencies i que al seu momenl exposaré, i que en certa manera contradiuen (almenys respecte a 
l'origen de la devoció a Sant Magi pero no respecte a !'origen de les celebracions actuals de la 
festa de Sant Magí) les afirmacions tetes per Jo ep M~ Llobcl i Portella en el seu article titulat 
"L'origen de la festa cerverina de Sant Magí" publicat en el Quadem de Sant Magí núm. 13, 
corresponent a l'any 2003, pagines 25 a 27. 
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