SANT MAGÍ A MATARÓ
Josep Mas i Segura
Una de les activitats a Cervera com
a Capital de la Cultura Catalana de l’any
2019, ha estat la trobada anual de Recercat. Durant el dies 2, 3 i 4 de maig van
ocupar diferents espais de la ciutat per dur
a terme les seves activitats. A la plaça Pius
XII, es va muntar un pavelló on diferents
entitats d’Estudis i de Recerca Local i/o
Comarcal exposaven el seus materials:
llibres, revistes, cartells, projectes, etc.
Feia molt temps que Ramon M.
Razquin m’havia passat informació sobre
un altar a l’església de Santa Anna de Mataró, ho va trobar al Fulls del Museu Arxiu
de Santa Maria, núm. 341. A l’article 2n.
Centenari de la Inauguració de l’església
de Santa Anna dels Pares Escolapis de
Mataró (1789-1989), Joaquim Graupera
i Graupera, hi escriu: ... El ALTAR PRIMERO, de parte del Evangelio, dedicada
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Graupera i Graupera, Joaquim. «2n. Centenari de la inauguració de l’església de Santa Anna
dels pares escolapis de Mataró (1789-1989)».
Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria, [en línia],
1989, Núm. 34, p. 9-14, https://raco.cat/index.php/
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a San Magín, va a cuenta del Señor Pablo
Rovira, comerciante de Barcelona, [plantóse a 7 de julio de 1789, hecho en Barcelona por el escultor Antonio Compte].
Incorpora una nota (11) al final de l’article
amb aquest text: (11).- RÀFOLS, J.F.
(Dir.). Diccionario biográfico de artistes
de Cataluña desde la época romana hasta
nuestros días. Antoni Compte era mestre
fuster i escultor setcentista de Barcelona.
Sols es coneix la ubicació del seu taller,
el seu perfeccionament amb Ramon
Amadeu, i que l’any 1770 va assistir a
l’examen de passantia del seu deixeble.
3 vols. Barcelona: 1951-1954.
D’aquest altar de Sant Magí de l’església de Santa Anna, hi ha almenys dues
edicions de goigs. Un el podem veure a la
pàgina 77 del llibre de Joan Roig i Montserrat, El llibre dels Goigs de Sant Magí,
Gogistes Tarragonins, Impremta Virgili,
Tarragona, 2009. Malauradament no hi
consta data ni peu d’impremta, tot i que
no seria res d’estrany que haguessin sortit
de la impremta Abadal, però això només
és una suposició. (Imatge 1). L’altre es
conserva a la Biblioteca de Catalunya.
(Imatge 2).

També publicat en facsímil l’any 2013
a Carregat de romanços! Plecs de fil i
canya del llegat Pau Vila de la Fundació
Bosch i Cardellach de Sabadell2.
També em va passar informació sobre
una capella votiva que hi havia en un
carrer de Mataró, ho va trobar al Fulls del
Museu Arxiu de Santa Maria, núm. 223.
A l’article, Les Capelletes dels Carrers
de Mataró, Rafael Soler i Fonrodona hi
escriu: ... Al mateix carrer, [Sant Simó] al
núm. 6, hi havia la capelleta que portava
la inscripció “S. MAGÍ DE SOS DEVOTS.
1.823” que oferia un curiós conjunt d’elements arquitectònics i d’esgrafiats que la
feien destacar entre les altres capelletes.
(Imatge 3). Al mateix article hi ha un
dibuix de la Capella fet per l’arquitecte
Miquel Brullet.
Per tant, la visita al pavelló anava
bastant orientada a la recerca de si hi havia
algun estand del Maresme. Em va cridar
l’atenció el llibre de Marià Ribas i Bertran, Íntims records d’infància, visions
de la plaça gran de Mataró (1900-1910),
amb l’agradable sorpresa de trobar a la
pàgina 93, un dibuix del mateix autor
del llibre, d’una imatge de Sant Magí
que hi havia al jardí de la casa del Jutjat.
Vaig interessar-me pel llibre i em van dir

Els Amics del Goig de Barcelona van publicar
la notícia l’1 d’abril de 2014 a: http://assocamicsdelsgoigs.blogspot.com/2014/04/nova-carpeta-dela-fundacio-bosch-i.html
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Carrers de Mataró». Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria, [en línia], 2008, Núm. 22, p. 25-27,
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que per adquirir-lo m’havia d’adreçar al
Museu Arxiu de Santa Maria de Mataró,
i així ho vaig fer.
Aquesta informació vaig passar-la
d’immediat al Ramon M. Razquin i al
veure el nom de l’autor em va recordar que
m’havia passat un article del seu tiet Josep
M. Razquin i Gené, publicat a Segarra,
Any XXXVIII, Núm. 86, Cervera, 15 de
febrer de 1981, on es donava a conèixer
que al goig de la Mare de Déu del Coll de
les Sabines [sic]4 escrit per Ventura Gasol,
el dibuix és de Marià Ribas i Bertran...
Ambdues coses, lletra i dibuix, havien
estat encarregades pel patrici i historiador
cerverí Agustí Duran i Sanpere. (Imatge
4 a, b i c).
Vaig posar-me en contacte, per correu
electrònic, amb el Museu de Mataró per
tal de saber si es conserva aquesta imatge.
L’Àngels Soler i Llobet, Conservadora
del Museu de Mataró, va passar la meva
petició a l’arquitecta Mariona Gallifa i
Rosanas, Cap de la secció de paisatge urbà
i patrimoni de l’Ajuntament de Mataró,
amb aquesta resposta:
Tenim notícia pel llibre d’en Marià
Ribas de l’impressionant safareig amb escultures que havia existit al pati de l’edifici dels antics jutjats a la Plaça Gran.
Aquest edifici està inclòs al catàleg
del Pla especial del patrimoni de Mataró
amb nivell de protecció A, però malauradament al llarg del temps ha sofert
múltiples i diverses intervencions, entre
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L’ortografia correcta és: Savines.

elles suposem la desaparició del pati amb
el safareig.
Així doncs no ens consta que es conservi la imatge a la que feu esment.
Vaig agrair molt la celeritat de la resposta tot lamentant que no es conservés
aquella imatge. Llavors vaig preguntar-li
a l’Àngels que caldria fer si es volgués
publicar aquest dibuix, a qui s’hauria de
demanar permís. La resposta ha estat que
caldria que em posés en contacte amb la
filla de Marià Ribas tot facilitant-me la
seva adreça de correu electrònic.
Vaig enviar el missatge a Maria Ribas
Roselló, tot indicant el motiu de la petició i
adjuntant còpia dels articles que el Ramon
M. Razq uin m’havia facilitat. La resposta
gairebé immediata va ser afirmativa, tot
dient que cercaria a l’arxiu del seu pare
si hi havia més informació. Passats uns
dies vaig rebre un altre correu amb una
còpia del dibuix original i dues fotografies
amb unes notes manuscrites, una és d’un
detall del jardí, l’altra és de la imatge de
Sant Magí, a la nota hi diu: Escultura de
tamany natural, de terra cuita, que adornava el jardí de l’edifici de l’antic jutjat
de la Plaça Gran. Antiga casa de D. Magí
Vilallonga. Hi havia altres escultures
semblants. Destruït en 1965. (Imatge 5 a
i b).
Quina llàstima!
Altres coses de Sant Magí relacionades amb Mataró.
Al Fulls del Museu Arxiu de Santa
Maria, núm. 175, a l’article Esbós Biogrà-
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fic i Obra Musical de Mn. Manuel Blanch i
Puig6, Jaume Gonzàlez-Agàpito hi escriu:
... El 1883, a Argentona, on descansa de
les seves dolències, compon el 16 d’agost
la seva última obra acabada. Es tracta
de l’Antífona de Vespres per a la Festa
de Sant Magí.
Un bon dia al mercat de vell que es fa
l’últim diumenge de mes a Igualada, em
va cridar l’atenció el llibre: Llegendes,
del P. Magí Ballbé, Escolapi, Impremta
H. Abadal, Mataró, 1926. Em va cridar
l’atenció tres coses, que l’autor es digués
Magí, que fos escolapi i que fos editat a

del Museu Arxiu de Santa Maria, [en línia], 1983,
Núm. 17, p. 13-20,
https://raco.cat/index.php/FullsMASMM/article/
view/115243 [Consulta: 1-04-2020].
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Manuel Blanch i Puig. Mestre de capella i compositor català. Mataró, Maresme, 1827 — Mataró,
1883. Entrà d’escolà vermell a Santa Maria de
Mataró, on rebé la primera formació del mestre de
capella Jaume Roura, que li donà lliçons de violí.
En veure les seves bones condicions, Jaume Isern
l’instruí en piano i composició. El 1842 fou admès
a Santa Maria com a xantre supernumerari, i succeí Roura en el mestratge de la parròquia. L’any
1851 rebé l’orde presbiteral, i el 1853 fou nomenat
mestre de capella, càrrec que exercí fins a la seva
mort. El renom de Blanch es deu a la composició
de la Missa de Glòria de les Santes Juliana i Semproniana, estrenada l’any 1848. Escrita per a dos
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operística belliniana, i traces de S. Mercadante i
G. Rossini. L’obra aconseguí un privilegi per a ser
interpretada, després que el motu proprio de Pius
X desaconsellés aquest tipus de repertori operístic.
Altres obres de Blanch són un miserere i un rèquiem. En una de les darreres obres, el motet Tu es Petrus (1871), es detecta un canvi estètic, potser com
a conseqüència de la renovació de la música sacra.
https://www.enciclopedia.cat/ec-gem-11337.xml
[Consulta: 1-04-2020].

Mataró. L’instint no va fallar, la segona
poesia es titula L’Ermità de Brufaganya.
Per la contesa (in)civil de 1936-1939,
es van destruir moltes imatges, de ben segur que les de Mataró també en van patir
les conseqüències, encara que la imatge de
sant Magí va aguantar fins el 1965... però
voldria destacar uns paràgrafs del Fulls
del Museu Arxiu de Santa Maria, núm. 22:
... El Pla especial del Catàleg del Patrimoni Arquitectònic7 en el seu Capítol
5è. inclou la protecció de les Capelles
Votives: no sols pel seu valor artístic,
sinó en especial pel seu significat històric
definidor d’una època i uns costums que
han donat identitat i personalitat a molts
carrers i sectors de la ciutat.
Cal que tinguem consciència del valor
que poden tenir fins i tot els aspectes més
humils dels nostres costums i hem de fer el
possible per conservar-los i restaurar-los.

7
Pla Especial de Protecció i Catàleg del Patrimoni
Arquitectònic i Ambiental de la Ciutat de Mataró.
Capítol V, Art. 4t. Aprovat pel Ple Municipal el
3-12-81. Ajuntament de Mataró, 1982
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Hi ha encara a Mataró moltes capelletes tapades i voldríem que aquestes ratlles
fossin un estímul per la seva restauració.
I fins aquí les coses que amb els anys
he anat trobant de Mataró relacionades
amb el nostre patró: Sant Magí. Amb l’ajut
del Ramon M Razquin. La col·laboració
de l’Àngels Soler del Museu de Mataró,
de la Mariona Gallifa de l’Ajuntament de
Mataró, de la Biblioteca de Catalunya,
dels Amics dels Goigs de Barcelona... La
generositat de Maria Ribas Roselló i del
seu fill Anïs Khoury Ribas. I també a ...,
segur que algú em descuido! A tots ells
moltes gràcies!

Imatge 1- Goigs en honra, y alabanza del Glorios Sant Magí que se venera en son propi Altar
en la Iglesia de las Escolas Pias de Mataró. Cedida pels Amics dels Goigs de Barcelona.
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Imatge 2- Sant Magí lo miraculos de Catalunya, que se venera en la iglesia de Santa Anna de la
Escolapia de la Ciutát de Mataró [Xilografia]. Barcelona [1770]. Biblioteca de Catalunya. Barcelona.
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Imatge 3- Recuadre número 2. Capelleta de sant Magí. Dibuix de Miquel Brullet.
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Imatge 4a.- Dibuix de Marià Ribas i Bertran.
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Imatge 4b.- Música del Goigs de la Mare de Déu del Coll de les Sa[b]ines de Cervera.
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Imatge 4c.- Lletra del Goigs de la Mare de Déu del Coll de les Sa[b]ines de Cervera
de Ventura Gasol.
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Imatge 5a.- Estàtua de Sant Magí.
Fotografia de Marià Ribas i Bertran
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Imatge 5b.- Dibuix de l’estàtua de Sant Magí de Marià Ribas i Bertran
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