EL CULTE A SANT MAGÍ A LA CIUTAT DE
BARCELONA
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Escut de la Il·lustre Confraria de Sant Magí màrtir, de Barcelona.
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INTRODUCCIÓ

La Il·lustre Confraria de Sant Magí Màrtir de Barcelona, ha publicat
durant molts anys diferents articles sobre l´origen de la mateixa i les
seves seus canòniques a la ciutat comtal.
Molt importants han estat les cròniques que el Baró de Maldà va fer
relatives a la nostra Confraria.
La publicació al llarg dels segles XVIII i XIX de diferents Goigs a
llaor de Sant Magí, amb expressió del lloc on era venerat, em va
donar la motivació per aplegar en un sol treball, tota la història
coneguda de la devoció al sant patró a la ciutat de Barcelona i al
mateix temps, la vida de la Confraria en el seu llarg periple des d´el
segle XVI fins els nostres dies.
El criteri seguit, ha estat el cronològic, i a la mateixa vegada, s´ha
tingut present en primer lloc, l´estudi dels temples on havia estat
radicada la nostra Confraria. Però també hi són presents tots els
altres que, sense haver estat seu canònica, s´ha tingut notícia
documental de què es venerava Sant Magí, deixant per el final la
Basílica de Santa Maria del Mar, l’únic temple del què sabem que
es venera Sant Magí en l´actualitat.
La devoció al sant ermità sempre s´ha mantingut a Barcelona, si bé
desgraciadament, molts dels temples i de les imatges que es
veneraven, no han arribat als nostres dies.
Però el què més valorem, és que malgrat guerres,
desamortitzacions, incendis i enderrocs, la flama de la seva devoció
no s´ha apagat mai, hi ara la manté encesa l´antiga confraria, que
com veurem, va ser fundada el 1580 al Monestir de Sant Pere de
les Puel·les.
Desitjo que aquest humil treball, serveixi d´homenatge a tos els
confrares i devots de Sant Magí que ens han precedit, fent
possible que avui dia seguim les seves petjades amb el mateix
esperit que ells van tenir.
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SANT MAGÍ I LA BRUFAGANYA
Sant Magí era un anacoreta que vivia en una cova a la muntanya de
la Brufaganya, a la Conca de Barberà. Els documents relatius a la
vida del Sant el situen al segle III durant el mandat de l´emperador
romà Maximià. Diu la tradició que va ser empresonat i martiritzat per
ordre del Pretor de Tarragona.
És un sant de tradició molt miraculosa, i les aigües de les fonts del
Santuari han adquirit aquesta propietat. El motiu fou que en ser
empresonat i portat a Tarragona, per el camí feu brollar aigua per
tal de què els soldats romans, poguessin apaivagar la seva set.
La devoció al segle XVI, va arrelar
arreu de Catalunya, patró de
Tarragona, i també venerat a
Cervera, Igualada, Vila-Franca del
Penedès, Manresa, Santa Coloma
de Queralt, Sant Pere de Ribes, i
molts altres indrets de la nostra
terra, i com no, a Barcelona. A la
ciutat comtal es venerà al Monestir
de Sant Pere de les Puelles,
Església
de
Sant
Sebastià,
Església de Santa Caterina,
Església dels Àngels, Església de
Sant Agustí nou, Església de
l´Esperança, Església de Sant Miquel, Església del Bonsuccés,
Monestir de Santa Clara, Església de Sant Magí del carrer Santaló, i
Basílica de Santa Maria del Mar.
De la cova del sant, es va passar a la construcció d´un temple,
hospital, hostatgeria, i convent, edificant el definitiu santuari el 1703.
Cent anys abans, fou entregat el temple als pares dominics de l´
Ordre de Predicadors, del convent de Santa Caterina de Barcelona.
Cinc religiosos foren els pioners i fundaren el nou convent i la
capella de les fonts, arranjant la cova del Sant.
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Santuari de la Brufaganya

Santa Cova

Interior del Temple

Capella de les Fonts

L´interior del Temple, la Cova i la Capella de les fonts foren
saquejades i destruïdes per antireligiosos a la guerra de 1936.
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Sant Pere de les Puel·les, altar de Sant Magí obra de l’escultor Martin Diaz de
Liatzasolo, creat el 1578, i situat entre l´altar de les monges i la porta de la sagristia.
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MONESTIR DE SANT PERE DE LES PUEL·LES

La notícia documental més antiga de la devoció a Sant Magí, està
localitzada al Monestir de Sant Pere de Les Puel·les.

Monestir de Sant Pere situat al nord-est, entre els baluards de Sant Pere i de la porta
nova. Plànol del Monestir i situació de l´altar de Sant Magí.

El monestir de Sant Pere
edificat al segle X, d´estil
romànic,
acollí
les
monges benedictines sota
el protectorat dels comtes
de Barcelona. El magnífic
claustre, romànic i gòtic,
fou enderrocat el 1873.
Incendiat el temple a la
setmana tràgica de 1909,
es reconstruí conservant
tan sols el portal gòtic del
segle XV, i donant-li un
caire de Basílica de tres
naus.
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El dia 24 d´agost de 1578, Berengari Genovès, prevere, Bartomeu
Soldevila, i Damià Oliu, donaren a l´escultor renaixentista més
important del moment, i habitant a Barcelona, Martín Diaz de
Liatzasolo, la quantitat de quaranta lliures i vuit sous barcelonesos,
que eren el complement dels trenta sis ducats que se li van
prometre per la realització d´un altar a llaor de Sant Magí, que
constava d´un retaule de fusta i una imatge corpòria també de fusta.
Degut a què l´ artista va morir al 1583, es creu que fou una de les
seves darreres obres.
Les monges havien
escollit la clausura
papal declarada al
concili de Trento.
La vida monàstica
ja era habitual des
del seu ingrés a la
Tarraconense Congregació Claustral.
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El dia 19 d´abril de 1580, els domers i
preveres de l’església del monestir de
Sant Pere de les Puel·les, presentaren
per la seva aprovació a l´Abadessa
Brígida Millars, les ordinacions per el
bon govern de la Confraria de Sant
Magí. En la seva exposició de motius,
el prevere Berengari Genovès, feia
esment de l´especial devoció de
moltes i diverses persones que
pregaven davant de la recent capella
del màrtir Sant Magí que es trobava
en aquesta església, i demanava la
llicència per instituir la Confraria.
Seguidament enumerava els capítols i
ordinacions que havien de regir la seva activitat.
Dels quinze capítols enumerats, cal destacar els següents:
Les persones que volguessin pertànyer a la Confraria, no estaven
obligats a pagar cap quantitat, tan sols la seva voluntat.
La Confraria tenia que portar dos llibres, un per homes i un altre per
les dones.
Els confrares tenien l´obligació d´assistir a la novena, oir missa i el
sermó, abans de la festa del Sant que sempre ha estat el 19
d´agost.
El dia de la festa de Sant Magí, s´havia de celebrar un ofici cantat
amb el sermó del sant a la seva capella, amb la solemnitat que es
feia el dia de les celebracions dels patrons de les altres confraries
radicades al monestir. L´endemà, també a la dita capella, s´havia de
celebrar una missa per les ànimes dels difunts de la Confraria.
Els donatius pecuniaris que es donessin per la capella de Sant
Magí, si no eren necessaris per la seva conservació, s´havien de
donar als pobres vergonyants de la Confraria, tan per atendre al
pagament de metges o medicines, com per altres necessitats.
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L´ Abadessa i Majorals de la Confraria estaven obligats a tenir cura
de què sempre cremés una llàntia davant de la capella del Sant.
La Confraria estava governada en primer lloc per l´abadessa del
monestir assistida per dos majorals, els comptes eren assignats a
dos “oïdors” i un màxim de dos “andadors” havien d´ estar presents
com a testimonis.
El mateix dia s´aprovaren els estatuts signats per a 24 prohoms
fundadors amb llicència de la dita Brígida Millars, Abadessa.
El notari de Barcelona, Jacobi de Encontra, donà fe del document
que es guarda a l´Arxiu Històric de Protocols de Barcelona.
El 30 d´agost de 1581, el
cardenal Alexandre Riario, llegat
pontifici, amb motiu de la seva
estància a Barcelona, concedia
indulgència plenària a tots els
confrares que haguessin visitat la
capella del Sant el dia de la seva
festa, o participessin en els
sufragis dels confrares difunts.
El primer de març de 1582,
s’obtingué
del
veguer
de
Barcelona, certificat de l´ Acta de
la fundació de la Confraria, a
instància del prevere de l’església
mossèn Jaume Bruguera i dels
majorals d´aquell any, Domingo
Campamar, Vicenç Leopart i Francesc Travessa.
El 14 d´agost de 1594, el bisbat de Barcelona donava llicència als
prohoms de la Confraria, per portar dues càrregues d´aigua de la
Brufaganya, sense pena eclesiàstica, doncs era diumenge. La única
condició fou que, els traginers oïssin missa corrent o baixa.
El primer de març de 1595, el Papa Climent VIII, renovà i amplià les
indulgències que foren concedides per el llegat pontifici l´any 1581.
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Del segle XVII no tenim notícies del culte a Sant Magí i de l´activitat
de la Confraria a Sant Pere de les Puel·les.
La invasió francesa de 1694, dins de la guerra dels nou anys,
provocà una destrucció del temple i aturament d´activitat.
Posteriorment, ja al segle XVIII, la guerra de successió contra Felip
V, concretament al 1714, ocasionà danys greus al Monestir.

Vista del Monestir des de fora de les muralles.

Desprès de la desfeta provocada per el setge de Barcelona, retornà
l´activitat al Monestir i al culte de Sant Magí.
A l´any 1744, amb motiu de les solemnes festes de Sant Magí que
es feien a l´església de Sant Pere de les Puel·les, organitzades per
la Il·lustre Confraria, ( és la primera vegada que veiem escrit el
tractament d’Il·lustre), es publicà el contingut del sermó que fou
obra del Reverend Pare Fra Isidoro de San Miguel , prior del
convent de Santa Mónica de Barcelona. Aquest panegíric tingué lloc
el dia dinou d´agost, festa del sant, però fou imprès el trenta-i-ú del
mateix mes després de rebre l’imprimàtur del censor del bisbat.
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La important publicació ens ha donat la prova de la continuació de l´activitat de la
Il·lustre Confraria de Sant Magí, i també, del tractament que ha perdurat fins els
nostres dies.
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Casa de Joan Pau Canals propietari de la Fàbrica d´indianes. (Col. Ramón Manent)

La importància de la Fàbrica de Canaletes en les festes de Sant
Magí i en la Germandat de socors mutus dels mateix Sant, va ser
decisiva. De fet, els anacoretes rebien les atencions bàsiques per
part dels propietaris de la fàbrica tèxtil. Era típic del veïnat anar a
veure als ermitans com menjaven, doncs, podem imaginar-nos a
aquells personatges que vivien a la muntanya, vestits amb tela de
sac i què, el plat més calent que podien portar al seu estómac, era
el què rebien per les festes de Sant Magí.
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No tindrem més notícies fins el 1756, quan es fundà la Germandat
de Sant Magí, mútua de socors, a la capella de la Verge de
l´Esperança situada davant de l´altar del Sant , dins de l’església
del Monestir.
El dia cinc de setembre, foren aprovats els estatuts per el Consell
General de la Germandat Seglar de Sant Magí, dedicada a socórrer
als afiliats en cas de malaltia o de pèrdua de salari, i tenir cura del
seu enterrament i dels sufragis per l´etern descans de l´ànima.
El reglament constava de trenta-i-cinc ordenances, i com aquesta
Germandat estava sota la iniciativa de la important fàbrica tèxtil de
la família Canals i Canet, fàbrica anomenada d´indianes per raó de
que importaven teles de la Índia, i per la seva ubicació al barri de
Sant Pere de les Puelles, es prohibia pertànyer al Consell de la
Germandat si l´elegit deixava de treballar a la factoria, popularment
anomenada de Canaletes, fruit del dits cognoms Canals i Canet.
Els responsables d´aquesta fàbrica, com s´ha dit, oferien un dinar a
tots els ermitans que acudien al temple per la festa de Sant Magí.

Dibuix del claustre romànic de Sant Pere situat a la part inferior.
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L ´any 1791, es va restaurar la processó de Sant Magí a la
parròquia del Monestir de Sant Pere. Cal dir que, després de molts
anys, els ermitans hi retornaren.

Els ermitans habitaven a les coves situades a la Brufaganya.

Fou a l´any següent, 1792, quan les
festes a llaor de Sant Magí tingueren un
ressò a tota la ciutat. Per vegada
primera, s´adornà l´església amb llums
de cristall, i s´engalanà un altar amb un
gran llençol vermell, com un sostre que
rematava la perspectiva amb quadre de
raigs que incidien al mig de la imatge
del sant patró, que era la que sortia a la
processó amb vestit d´ermità. No hi
faltaren les Novenes, la Missa Solemne
i el cant del Sant Rosari.
Gravat de Sant Magí de 1744.

No ens estranyem d´aquest ressò, doncs, el 27 de març s´havia
rebut de Pius VI indulgència plenària pels fidels que complissin la
Novena de Sant Magí a l´església de Sant Pere de les Puel·les.
La Processó, que tancava les festes, es feu el dia 26 d´agost per la
tarda. Hi varen assistir moltes persones amb banderes, atxes i
diversos instruments. Respecte a l´acompanyament musical, la
banda de la guarnició suïssa també hi assistí, però no portaren el
bombo, per això, va ser portat per un altre grup musical del soldats
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d´artilleria. Hi ha que fer esment de l´estrena de la peanya, de fusta
treballada amb daurats, portada a espatlles, i sobre la que hi havia
una imatge de Sant Magí, vestit d´ermità, envoltat d´uns gerros de
fusta, que donaven suport a un ciri cadascun. Sant Magí portava
una palma adornada amb flors blanques. Aquesta peanya fou
regalada per el titular de la fàbrica d´indianes, Jaume Canet i
Forrosola, i el cost, segons es deia, era de nou-centes lliures
catalanes. Però malgrat tantes novetats, finalment no hi assistiren
els ermitans.

Processó de Sant Magí, peanya regalada per la fàbrica d´indianes.

El vint-i-cinc d´agost de 1793, es celebrà la tradicional processó, i
aquest any trobem el recorregut per els carrers del barri de Sant
Pere: Sant Pere més alt, part de la riera de Sant Joan fins entrar al
carrer de Sant Pere més baix, Portal nou i després retorn cap el
monestir. Hi assistiren nou banderes i atxes, amb més de tres-cents
nois vestits d´ermitans, banda de música del cos d´artilleria, però
sense la presència de la capella de música de la Catedral. Hi ha
constància de que la peanya que portava el Sant suportava un
tàlem. No hi hagué una excessiva multitud, doncs coincidia amb
altres esdeveniments a la ciutat.
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Edició de Goigs per l’església de Sant Pere de les Puel·les. És la més antiga coneguda
de les edicions referides a Sant Magí venerat a aquest temple. No és el text
tradicional, però està escrit en català popular. Malgrat no porta data, foren impresos
al segle XVIII, però no seria estrany que fossin escrits a finals del segle XVII.
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Primera vegada que apareix al Diari de Barcelona el nom de Sant Magí.

El 1795 es detallaren els cultes a Sant Magí venerat a l´església de Sant Pere.
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Les cròniques de l´any 1794 eren més extenses. El dia divuit
d´agost, vigília de Sant Magí, tornà la música de la capella de la
Catedral per a cantar les matines. Era costum que per aquests dies
es posessin pintures relatives a la vida del Sant. Aquestes
il·lustracions de caire catequista es col·locaven a l´altar major de
Sant Pere. Com ja es va fer l´any 1792, guarnien un altar del Patró
amb un artístic quadre que representava un cel ennuvolat d´on
sortien uns raigs de llum dirigits a la imatge del sant anacoreta.
També la gran sanefa vermella amb
motius daurats cobria tot el quadre
que ornava la imatge vestida del
Sant. Molts ciris i atxes il·luminaven
als capellans encarregats de llegir i
cantar les matines i el Te Deum.
Fou molt lluïda la funció de glòria a
llaor de Sant Magí amb cor i música
de la capella de la Catedral.
Com a novetat, al fossar
Monestir, cremaven tres teieres.

del

El dia dinou, a la missa solemne,
digué el sermó el Reverend Fra
Miquel Vinyals, prior del monestir de
Sant Jeroni de la Vall d’Hebron.
Per la tarda, cantà el sant Rosari la capella de música de la
Catedral, i explicà els Misteris el Pare Caputxí Cayetano de
Barcelona.
Desprès de la diada, seguien les novenes, amb celebració d´oficis
solemnes.
La manca dels ermitans, com hem vist, fou substituïda per jovenets
que vestien túniques i portaven gaiats.
El motiu de la seva absència no ha estat escrit. Pensem que la falta
d´atencions per part de la Fàbrica d´Indianes, com el tradicional
dinar, pogué influir.
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Capella de música de la Catedral de Barcelona que assistia a la processó de Sant
Magí de l’església de Sant Pere de les Puel·les darrera del Penó.

La festa de l´any 1795 no fou menys lluïda. El mateix dia de la
festivitat de Sant Magí començava la novena. Però com hem vist la
processó es celebrava després. El dia vint-i-tres sortia de l’església
del Monestir per passar per els carrers habituals de Sant Pere més
alt, part de la riera de Sant Joan i Sant Pere més baix.
Obrien la processó dos portadors de Penó i dos timbalers a cavall,
onze banderes i més de vint nois vestits d´ermitans, dels què dos
anaven sobre un petit ruc. Curiosament n´hi havia que vestien com
els frares dominics, mínims i franciscans. La capella de música de la
Catedral no era la única representació musical, doncs hi anaven
altres quatre grups o cobles. Molts assistents amb atxes, sobretot
menestrals devots del Sant.

Aquest any els cultes s´anunciaren al Diari un dia abans.
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Els cultes de 1796 s´anunciaren al Diari de Barcelona el dia 18 d´agost.

La processó es celebrà el diumenge per la tarda, dia vint-i-ú, i fou
molt nomenada per assistir-hi, altre vegada, els veritables ermitans.
Els cultes de 1797 no van ser tan solemnes a Sant Pere de les
Puel·les. El Diari de Barcelona ni els va anunciar. El Baró de Maldà
justificà aquest fet per falta de devots contribuents degut a la guerra
amb els anglesos que provocà la crisi econòmica. La processó es
celebrà malgrat tot el dia 27 d´agost.
El Diari de Barcelona tampoc va dir res ni el 1798 ni 1799, referent
als cultes a llaor de Sant Magí a l´església de Sant Pere.
Del Baró de Maldà no tindrem més notícies de les celebracions fins
dos anys després, concretament del dia vint-i-cinc d´agost de 1799.
Era diumenge per la tarda i el nostre cronista, Baró de Maldà,
després de donar-nos la composició dels qui anaven a la processó,
tal com, menuts vestits d´ermitans, nois amb ciris, persones amb
atxes, tres grups amb bombos, i els regiments d´artilleria i de Lleó,
ens feia esment de la gran menudalla que hi havia baix l´escala del
fossar del Monestir, lloc des d´on el Baró i el seu amic i prevere,
Doctor Josep Casas presenciaven el pas de la dita processó. Ens
relatava el Baró:
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“El pitjor que ha succeït ha estat
l´insult d´una dona com una truja,
de les moltes desvergonyides que
hi han a Barcelona, quan volent
passar
al
davant
nostre,
preguntant per una criatura,
havent-li dit el Doctor Casas que
no era allà, la brivalla, donant-li
una espenta, parlant-li amb to
desvergonyit, no respectant el
seu
caràcter
de
sacerdot,
mereixent un bon revés i a la
galera: la cara la feia de verí com
un geni tossut, i rondinant marxà
del nostre costat, qui sap, si a
insultar a un altre que no li fes lloc
per veure la processó”.

Les cròniques del segle XIX no ens deixen gaire més informació de
les celebracions del barri de Sant Pere. Sabem que el 1800 es
celebrà la festa de Sant Magí i el novenari amb presència de la
capella de música de la Catedral. El darrer any fou el següent. El
dia dinou d´agost de 1801, dimecres, després de l´ofici solemne
començà el novenari. Un succés diferent d´altres anys va ocórrer: a
les dues de la tarda no es pogué tocar a segones vespres de Sant
Magí, s´estrenava una nova campana que estava situada a la Torre
dels ocells edificada al segle XVII, doncs els campaners hagueren
d´ auxiliar a un carreter que havia perdut el jou. Malgrat tot, la nova
campana repicà més tard.
El sant Rosari fou cantat, com sempre, per la capella de música de
la Catedral, i els misteris foren explicats per el Pare Josepet, Pere
Jaume de l’església de Sant Matías. No hi faltaren els ornaments a
l´altar principal de Sant Magí, i a l´altar que es muntava per la
festivitat amb la imatge vestida, anomenada popularment “de bulto”.
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El Diari de Barcelona sí que el 1801 i 1802 va anunciar els cultes maginians a Sant
Pere de les Puel·les.

23

Goigs impresos al segle XIX, en llengua castellana.
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Els cultes de 1804 i 1805 també foren ressenyats per el Diari de Barcelona.
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Després de 1807 el Diari de Barcelona ja no portà cap notícia dels cultes. De fet, amb
la invasió francesa, el Diari es publicava a dues columnes, una amb francès i l´altre
amb castellà, però cap referència als actes tradicionals a llaor de Sant Magí.
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El Diari de Barcelona no portà notícies dels cultes a Sant Pere fins el 1826. La Capella
de Música que cantava el sant Rosari, deixà de fer-ho des del 1830. A partir d´aquell
any els cants anaven a càrrec de la comunitat del Monestir.
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La invasió napoleònica determinà l´expulsió de les monges del
Monestir. Després l´ajuntament de Barcelona destinà el convent a
presó i les monges no pogueren tornar-hi fins el 1828, però amb la
desamortització de Mendizábal el 1835 fou confiscat el convent, i
no podent retornar i recuperar-lo, decidiren traslladar-se a Sarrià on
encara hi són des de 1879
La parròquia, regida per un rector des de 1851, no desaparegué ni
tampoc l´altar de Sant Magí, però la Confraria feia anys que havia
canviat la seva seu canònica.

El 1873 s´enderrocà el claustre, part del romànic es conserva al
MNAC, i part del gòtic a Terrassa.

28

Una altre edició del segle XIX, també en castellà, però posterior a l´anterior.
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Fotografia de l´església del Monestir de Sant Pere de les Puel·les, on encara hi podem
veure la petita torre del campanar. Exclaustrades les monges benedictines el 1835,
abandonaren el convent i es traslladaren al nou monestir del carrer Anglí.
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La setmana tràgica de 1909 acabà amb l’església i l´altar de Sant Magí, els
revolucionaris posaren fi al patrimoni cultural, destruint l´ altar del sant anacoreta,
del segle XVI. Posteriorment, durant la guerra civil de 1936, els milicians
revolucionaris tornaren a destruir el temple.
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ESGLÉSIA DE SANT SEBASTIÀ

A les primeries del segle XVI, 1507, el Consell de Cent ordenà
construir un temple a llaor de Sant Sebastià a qui es considerava
protector de la pesta que ja havia colpit la ciutat. Dos anys després,
s´acabà la construcció de l’església. Més endavant es construiria la
sagristia i el claustre.
Dins del mes de setembre de 1596 s´anuncià que el Papa Climent
VIII, el dia 5 de juliol, havia concedit indulgència plenària per a tots
els cristians que, una vegada confessats i havent rebut el
sagrament de l’Eucaristia, visitessin la capella de Sant Magí de
l´església de Sant Sebastià de Barcelona. Aquesta fou la primera
notícia que tenim del culte a Sant Magí en aquest temple.

La situació de l´església de Sant Sebastià era al carrer del consolat, enfront de les
voltes dels encants i al costat de la Llotja de la que les separava un petit carrer dit de
Campany. Per el costat esquerra mirant a Nord hi havia una plaça nomenada de Sant
Sebastià. La muralla que separava aquesta zona del mar estava protegida per el
baluard de San Ramón. L´església pertanyia a la parròquia de Santa Maria del Mar.
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No ha quedat constància de si es va fundar una nova Confraria de
Sant Magí amb seu canònica al temple de Sant Sebastià, però sí
que hi ha documentació relativa a la deliberació del consell de dita
confraria per a la construcció d´un retaule destinat a la capella del
sant patró. El dia 3 de maig de 1630 es va elegir el projecte del
marc i altres elements arquitectònics que formarien part d´aquest
retaule, posant la data del proper mes de juliol per acabar la seva
construcció. S´encarregà a l´ ebenista Josep Sayós tota l´obra, del
què es conserva el rebut de la totalitat dels seus honoraris, signat
el 26 d´agost.
Acabada tota la feina de fusteria tan sols faltava el policromat del
retaule, que va ser encarregat al daurador Joan Espinosa. Va signar
el contracte per aquesta feina el dia 21 de maig de 1631,
especificant que es feria amb or fi. Com a garantia, l´artista,
presentà un fiador: el pintor renaixentista Joan Huguet.

Aquesta era l´aspecte del convent de Sant Sebastià a primers del segle XVIII quan va
acollir als Frares Menors Caracciolos. Encara existia la rampa de la muralla de mar.
Amb la construcció del convent, l´església de Sant Sebastià formà part d´una gran
illa, que a la part exterior tenia les cel·les dels frares, refectori, cuina i tendes, i a
l´interior el claustre de doble pis.
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L´antiga església de Sant Sebastià tenia l´entrada principal per el carrer del Consolat.
Als dos costats es van construir posteriorment les dependències del convent.

Les Voltes dels Encants, situades davant de l ´església, tingueren molta influència en
les festivitats a llaor de Sant Magí. El gremi dels sastres dels encants hi donà gran
suport.
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Els Pares Carracciolos, clergues regulars menors, eren reconeguts per la
seva assistència als malalts, principalment en temps d’epidèmies, i per els
sermons que des d´ el púlpit pronunciaven als fidels. Amb motiu de la
remodelació urbanística de la ciutadella, lloc on tenien el seu convent,
varen ser traslladats, momentàniament, al convent de Santa Caterina
l´any 1718. Quatre clergues foren acollits per el Pares Predicadors.
L´any següent, 1719, sota la protecció reial, se’ls entregà l´església de
Sant Sebastià. Als seus voltants construïren el convent amb el claustre i
modificaren la distribució de l´antic temple. La imatge de Sant Magí fou
traslladada a l´altar major.

Distribució definitiva del convent de Sant Sebastià des de que fou construït i regentat
per els Pares Caracciolos. El canonge Barraquer creia que la imatge de Sant Magí no
estava a l ´altar major degut a la seva grandària, però com veurem i com pensaven
altres historiadors, sí que hi podia ser. Segurament el setge de 1714 va determinar
diversos canvis a l´església inclosos els retaules, i entre ells, el de Sant Magí de 1631.
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Un dels exemplars de Goigs on es fa esment de l´existència d´una capella dins de
l´església de Sant Sebastià
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La imatge barroca de Sant Magí estava situada a l´altar major presidit per una
imatge de Sant Sebastià molt més gran. Aquesta imatge va ser donada a la Il·lustre
Confraria de Sant Magí dins del segle XX. La seva alçària inclosa la peanya és de
vuitanta centímetres.
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La imatge, de fusta policromada, té una corona i un gaiat a la mà
dreta, ambdós d´argent. Dit gaiat porta una inscripció que diu
literalment: “ Don Francisco Maldonado per beneficis rebuts del
gloriós Sant Magí ha donat de caritat lo gayato i corona de plata als
19 de Agost de 1729.”
A la peanya hi ha una placa d´argent amb una inscripció que diu
literalment: “ El Ilustrisimo Senyor Don Bernardo Ximenes de
Cascante Obispo de Barcelona a concedido 40 dias de indulgencia
aTodas las Personas que resaren delante de Este Santo un Padre
nuestro y Una Ave-Maria.- Saldoni montal a donat Per debosió lo
any 1731.”

Des de la Plaça de Sant Sebastià, sortia el carrer del Consolat que la comunicava amb
la Plaça de Palau, tot passant per davant del Palau de la Llotja de Barcelona.
Aquesta església pertanyia al barri de la Ribera i per tant, la seva parròquia era
Santa Maria del Mar. La capella de música de la Basílica col·laborava sempre en els
actes de Sant Sebastià.
Diferents gremis estaven ubicats als voltants, sastres, matalassers, sombrerers,
velluters, flequers... Tots ells contribuïren a les celebracions patronals, especialment,
a les de la festivitat de Sant Magí.
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L´antiga Bandera de la Confraria de Sant Magí, que encara es conserva, te uns
brodats originals que daten de 1742. A cada costat del Sant hi ha brodada una
imatge de Sant Sebastià, titular de l´Església. La imatge està inspirada en la talla que
hem vist abans. Aquesta Bandera estigué present a tots els actes de la Confraria fins
el 1961, quan fou substituïda per una nova.
Les seves mides són: 225 centímetres de llarg per 175 centímetres d´ample.
Recordem que era portada per el banderer a dalt del cavall. És un altre relíquia que
es conserva malgrat els diferents fets vandàlics que han tingut lloc al llarg dels anys.
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La primera acta, de la que tenim constància, de la Confraria de Sant
Magí a Sant Sebastià, data de vint-i-cinc de juliol de1756.
El consell estava format per el vicari de l´església, per els prohoms,
per el clavari, per l´abanderat, per l´adjutor, per l´andador
(encarregat de portar les notícies) i per els prohoms que acabaven
el seu mandat que eren obligats a donar compte de les seves
actuacions.
Entre els prohoms hi havia menors d´edat. (Llavors la majoria era
als 25 anys). Tots ells eren confrares. El prohom en cap, era
l´encarregat de dirigir el consell. Cada any es renovava el prohom
que representava el seu barri.
El 1756 els barris representats eren: Els Encants, Carrer Ample,
Flassaders, Portal Nou, Raval, Bòria, i Tapineria.
Finalment es decidí que el representant del barri dels Encants,
malgrat que no donava suport a l´acord, tingués la facultat de
nominar el proper banderer.

Ubicació dels barris representats al Consell de la Confraria de Sant Magí de l´any
1756: 1 Encants, 2 Ample, 3 Flassaders, 4 Portal Nou, 5 Raval, 6 Bòria i 7
Tapineria.
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Com tenim constància dels Consells de la Confraria fins el 1771,
destaquem el més important de cada any: Fins el 1761 no es va
augmentar el nombre de barris, elegint-se cada any un nou
abanderat sense repetir barri. El Prevere que presidia els consells
era el Fra Pere Sagimon Font, i el tema més important, l´ elecció
del nou abanderat. Si aquest no estava d´acord, es procedia a
nominar un altre d´un barri diferent, que tenia la llibertat d´escollir a
qui ell volgués. Però al consell del proper any es tindria que fer de
forma reglamentària, per majoria de vots. Tal com hem vist que es
feia a la festa de Sant Magí a Sant Pere de les Puel·les, també a
Sant Sebastià la Confraria encarregava una perspectiva que es
posava a l´exterior tot emparant la imatge de “bulto” del Sant Patró.
Sabem que la perspectiva de l´any 1760 la va fer Ignasi Creus.

Imatge de “bulto”, de Sant Magí, propietat de la Confraria, es guardava a Sant
Sebastià, i es conservà fins 1936 quan fou destruïda per milicians. La vestimenta era
de tela engomada. L´escultura de la cara, mans i peus era de Ramón Amadeu.
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En el Consell de 1762 s´afegí un nou barri, el de la Barceloneta, i
fou presidit per primera vegada per el Frare Joaquim Ximenis.
Veiem doncs, que la devoció incorporava tots els indrets de la
Barcelona de l’època.
El 1764 tornà a presidir el consell el Pare Fra Pere Segimon, i com
aquell any no va comparèixer el prohom representant del barri de la
Barceloneta, es va elegir un altre del mateix barri. El Pare Sagimon,
va presidir el Consell per darrera vegada. Al Consell de 1769
s’admeté el barri de la Boqueria. Si entre les entrades i sortides
monetàries sobraven diners, es donaven a caritat. Mes, si en
faltaven, ho posaven els oficials de la Confraria. La darrera acta
existent és de 25 de Juliol de 1771

Les voltes dels Encants tenien gran protagonisme per la festivitat de Sant Magí,
estaven especialment ornades, i es muntava una capelleta del sant miraculós,
vestit, com es deia “ de bulto”, darrera amb la tradicional perspectiva, i totes les
despesses eren pagades per els sastres que majoritariament tenien els comerços en
el barri de les voltes dels encants. (Aquarel·la d´Hilario Alfaro).
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Goigs de Sant Magí que tenen la particularitat de ser els primers editats fent
referència als Frares que regentaven l’església des de 1719.
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Magnífic gravat procedent de l´Arxiu Municipal de Barcelona.
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Noves indulgències referents a Sant Magí.(Arxiu Municipal de Barcelona)
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Les processons de la Confraria de Sant Magí eren molt
anomenades a la ciutat de Barcelona, essent la més popular i
concorreguda la de l´Església de Sant Sebastià.
De 1783 tenim una descripció molt detallada:
“ El dia 6 d´agost feren la processó de la Confraria del gloriós màrtir
Sant Magí, de Sant Sebastià: L´andador amb cota morada, amb un
Sant Magí de plata en la cota i la vara a cavall. El portant de la
bandera de Sant Magí a cavall i dos senyors a cavall que porten els
cordons de dita bandera. Tres animals tots de picarols i porten dues
botes d´aigua de Sant Magí i amb una bandereta de Sant Magí amb
els seus traginers. Un cotxe amb música. Sis cotxes amb els oficials
de Sant Magí tirant rams. “
Després de la processó els prohoms i confrares tenien el següent
protagonisme:
Els traginers portaven una bota d´aigua a cada prohom. L´andador
portava el llibre de registre i posava una creu al costat del nom de
cadascun dels confrares contribuents. Vuit prohoms donaven una
estampa del Sant i un brocalet o ampolla petita, amb aigua de la
Brufaganya, a cada confrare. El porta sants o pendonista els
acompanyava. El clavari (tresorer) anava amb una bossa per posar
les almoines o quotes dels confrares (4 sous per confrare), uns nois
jovenets portaven el tinter i la ploma i una bassina ( receptacle de
metall amb un Sant Magí gravat que servia per recaptar per el culte
al Sant.) I finalment un camàlic portava un càntir ple d´aigua de la
Brufaganya per donar-la als devots assistents.
Com la processó no es feia al mateix dia de la festivitat, per no
interferir les cerimònies litúrgiques, els prohoms de la Confraria
estaven obligats a donar l´aigua miraculosa a tothom que anés a
casa seva, posant una bandereta i un branquilló d´espígol a la
porta per a ser reconeguts. Al mateix dia, a les set del matí, una
coral, a vegades amb acompanyament musical, donava els bons
dies a cada prohom. Els confrares difunts tenien dret a tres misses
per cura de la seva ànima.
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PROCESSÓ DE SANT MAGÍ SEGONS EL BARÓ DE MALDÀ

L´Andador amb cota morada amb un Sant Magí a la cota i amb vara, a cavall.

Cotxes amb oficials de la Confraria de Sant Magí amb rams d´espígols.
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El portant de la bandera a cavall, i dos senyors a cavall amb els cordons.
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Mula portant dues botes d´aigua amb una bandereta de Sant Magí i el seu traginer.

Un cotxe amb música.
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DESPRÉS DE LA PROCESSÓ DAVANT DE L´ESGLÉSIA DE SANT SEBASTIÀ
ELS PROHOMS DE LA CONFRARIA DE SANT MAGÍ TENIEN ENCOMENADES
DIFERENTS TASQUES:

Els prohoms repartien estampes
i aigua de Sant Magí.

Els traginers portaven una bota
d´aigua a la casa de cada prohom.

El porta sants els acompanyava.

El Clavari portava una bossa per
a recollir les quotes dels confrares.
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L´Andador, acompanyat d´un noi amb una ploma i un tinter, portava un llibre gran
per registrar els pagaments dels confrares i inscriure´n de nous.

Uns nois portaven una bassina per
a recollir almoines destinades al
culte de Sant Magí.

Un camàlic portava un càntir gran per
donar a beure l´aigua de Sant Magí.
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A les set del matí unes caramelles donaven el bon dia davant de la casa de cada
prohom de la Confraria de Sant Magí.

Els prohoms de la Confraria repartien aigua a casa seva als fidels que la demanaven.
(Aquarel·les d´ Hilario Alfaro.)
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Si comparem les dues processons de Sant Magí que tenien lloc a
Barcelona, podrem veure diferències entre el barri de Sant Pere de
les Puel·les i el barri de Sant Sebastià, molt més religiosa la de Sant
Pere i més gremial i festiva la de Sant Sebastià, en la que no hi ha
constància de que hi participessin els ermitans. No cal dir que els
que portaven la veu cantant a Sant Sebastià eren els sastres dels
Encants. L´aigua miraculosa de la Brufaganya que rajava de les
fonts de Sant Magí, era portada a Barcelona per a repartir-la durant
les festivitats celebrades en el seu honor. Si bé sabem que al 1594
ja es portava l´aigua, fins el 1784 no tenim notícia escrita de la seva
arribada al barri de la Ribera, concretament a l´Església de Sant
Sebastià.
El quatre d´agost, al matí, arribava l´aigua de Sant Magí, com tots
els anys, acompanyada dels prohoms de la Confraria. Obria la
comitiva una banda militar de música seguida de l´andador a cavall,
de l´abanderat, també a cavall, amb moltes flors. Després, dotze
someres ben guarnides portant cadascuna dos barrils d´aquesta
aigua, i tot seguit, dotze cotxes de cavalls, llogats per els sastres
dels encants, que sempre anaven molt plens.
Les mules feien l´entrada a la ciutat per el portal de Sant Antoni
situat a l´extrem oest de la muralla; enfilant el carrer de Sant Antoni,
arribaven a la Plaça del Pedró on els esperava la comitiva
organitzada per la Confraria de Sant Magí.
Una vegada formada, seguien per el carrer de l´Hospital fins arribar
al Pla de la Boqueria, travessava les Rambles i seguien per
diferents carrers de la part est de Barcelona, fins arribar a la Plaça
de Sant Sebastià, on els prohoms de la Confraria es feien càrrec de
tan apreciada càrrega que després es tindria que repartir entre els
confrares i altres devots de Sant Magí.
Les festes en honor de Sant Magí, es seguien celebrant any darrera
any a l´Església de Sant Sebastià. Va ser admirada la de 1792 per
les il·luminacions i ornaments de les Voltes dels Encants. No hi
faltaren banderes de diferents nacions, menys la francesa per
raons obvies.

54

L´arribada de l´aigua al 1793 va ser descrita fent constar que hi
havia set mules portant-la, i com a novetat, a les deu del matí va
passar la comitiva per el carrer del Pi.
El Prior de Sant Magí lluny, cuidava de que es segellessin els
barrilets que portaven l´aigua des de les fonts a la ciutat comtal.

Dibuix original del nostre recordat confrare Lluís Mallafré qui, seguint la
descripció del Baró de Maldà, va immortalitzà l´encapçalament de la
comitiva que portava l´aigua miraculosa de la Brufaganya.
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L´entrada del transport de l´aigua de Sant Magí es feia per el Portal de Sant Antoni.
La Confraria els esperava a la Plaça del Padró, i allà es formava la comitiva que
travessava la ciutat des de ponent fins llevant arribant al temple de Sant Sebastià.

El dia de Sant Magí de 1794 va predicar a l’Església de Sant
Sebastià, el dominic Pare Gumà, i per la tarda, l´explicació dels
misteris del Rosari va ser feta per el Pare Pau Puig, Fra Caracciolo
del mateix convent. L´endemà, vint d´agost, es resaren les novenes.
L´any següent, 1795, a més de les il·luminacions i capelles de les
Voltes dels Encants, que estaven guarnides amb peces de tela
blanca, foren notòries les del carrer de les Portadores, situat tot just
entre el carrer del consolat i el els Agullers, perpendicular doncs, al
temple de Sant Sebastià.
L´any 1796 fou recordat per les celebracions de diferents carrers
que es van ornar amb motiu de la festivitat de Sant Magí. Fins ara
les Voltes dels Encants eren les més espectaculars, però aquell any
hi hagué competència. Els carrers que si afegiren foren: Portadores,
Agullers, Vidrieria i Hostal del Sol fins la Plaça dels Traginers. Els
ornaments consistien en teles, banderes, fanals, quadres,
cornucòpies i capelletes del Sant. De nit les lluminàries eren prou
notables. Entre tots els veïns participants hi havia l´ànim de superarse entre ells. L´entusiasme de tots ells, participants i assistents,
quedà palès a la premsa de l´època.
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Localització dels carrers que al 1796 van competir entre ells per a ser els més ornats
amb motiu de les celebracions de la festivitat de Sant Magí.

El Diari de Barcelona del dia divuit d´agost de 1797 es va fer ressò
de la festivitat de Sant Magí i les celebracions que es preparaven al
temple de Sant Sebastià.
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La darrera notícia del segle XVIII al Diari de Barcelona dels cultes a llaor de Sant
Magí venerat a l´Església de Sant Sebastià, fou el 18 d´agost de 1798.
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El dia abans de Sant Magí de 1798, segons la crònica del Baró de Maldà, tingué lloc
al carrer d´Aroles, una gran festa popular a llaor del Sant. El carrer estava guarnit
amb fanalets i banderetes de colors, i en una botiga s´hi exposaren diorames de la
vida de l´anacoreta. També ens diu que es cantà el sant Rosari per alguns membres
de la capella de música de la Basílica del Pi. Recordem que la Confraria de Sant Magí
tenia un prohom representant del barri de la Boqueria. El Baró dubtava en el seu
relat, si es tractava del carrer d´Aroles o d´en Quintana. Un estava al costat de
l´altre, però per la configuració de les botigues, podem dir que es tractava del carrer
d´Aroles. El que ens relata, li havien explicat, doncs no ho va veure personalment.
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El carrer d´Aroles, senyalat amb vermell, uneix el carrer Ferran i el carrer de la
Boqueria, pertanyent aleshores al barri de la Boqueria.

“ ...a on se cantà rosari per alguns membres de la capella del Pi.”
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Arribem a 1800, segle XIX, i es
seguien celebrant les festes, tan
litúrgiques com populars, a
l´església de Sant Sebastià. El
dia 19, principi del Novenari a
llaor de Sant Magí, la capella de
música de Santa Maria del Mar,
s´encarregà de la part musical.
La Il·lustre Confraria de Sant
Magí
seguia
radicada
a
l´Església del convent de Sant
Sebastià.

El Diari de Barcelona del dia 19 d´agost de 1806 ens detallava, en
les “Noticias particulares de Barcelona” les celebracions que
tindrien lloc amb motiu de la festivitat de Sant Magí: “Fiestas.
Solemnes festivos cultos, que a la mayor gloria del pasmo del
desierto, y milagrero universal, el glorioso ermitaño San Magín,
Mártir, se celebrarán en la Iglesia de San Sebastián, de
PP.CC.RR.MM. Hoy, día 19, se empezará el Novenario; y todos los
días de él, a las sie3te de la mañana habrá Oficio matutinal,
concluido este se hará la Novena y en seguida se cantarán los
Gozos: en dicho día, a las diez de la mañana habrá solemne Oficio,
con sermón, que predicará el M.R.P. Fr. Juan de Jesús Nazareno,
Carmelita descalzo. A las seis y media de la tarde, así de éste,
como los demás días del Novenario, se cantará el Santísimo
Rosario, cuyos Misterios explicará, y hará la Plática, el referido P.Fr.
Juan de Jesús, concluyéndose la función con los Gozos del Santo.
El día 27, y último del Novenario, a las diez de la mañana se
cantará un solemne Aniversario con los Responsos acostumbrados,
en sufragio de las Almas de los cofrades y devotos de San Magín. A
todas las funciones asistirá la música de Santa María del Mar”.
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Capçalera del Diari esmentat. En la Secció d´avisos hi trobem no sols els actes
litúrgics habituals, si no també la intervenció de la capella de música de Santa Maria.

La invasió de les tropes de Napoleó va aturar la vida de la ciutat, i
començà un període d´inestabilitat política i social que repercutí,
lògicament, en les activitats relacionades amb la festivitat de Sant
Magí. El 1813 solament es publicava el santoral. Des de 1814 es
restablí la publicació dels cultes a Sant Sebastià.
El 1821, s’arravatà el temple i convent als Frares Caracciolos, i
hagué una pugna entre l´Ajuntament i el Crèdit Públic. Els fidels
demanaren que se’ls deixés fer-se càrrec de l´església, però els
estaments oficials no ho permeteren. Per aquest motiu els cultes es
tingueren que fer, aquell any, a l’Església de la Mercè:
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L´any 1822 es restabliren els cultes a Sant Sebastià publicant-se cada any fins el 1833.
L´any 1832 es publicà una extensa relació de les avantatges de pertànyer a la
Confraria de Sant Magí. Era la primera vegada que sortia a la premsa aquesta
publicitat.
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Aquesta seria la darrera nota que sortiria a la Premsa referent a la funció religiosa
que es celebraria a Sant Sebastià per la festa de Sant Magí.

A partir de 1835, fruit del corrent anticlerical regnant, el Diari deixà de publicar les
funcions religioses fins el 1841, malgrat tot, a les capçaleres s´hi seguia posant el
Sant de cada dia. No ens ha quedat constància si es celebraven cultes aquells anys.
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Tota aquesta convulsió política i social va tenir la seva culminació a
la nit del vint-i-cinc de Juliol de 1835. El convent de Sant Sebastià
fou saquejat i destruït per forces revolucionàries coincidint amb
l´amortització de Mendizábal.

Vista de l´antic convent abans de ser secularitzat. L´edifici es modificaria, començant
per la part oriental, la de l´església, que la van convertir en habitatges. Els futurs
propietaris de la part occidental, o convent, també hi varen fer habitatges i tendes,
però sense enderrocar-lo.

El 30 de setembre de 1837, per reial decret, tota l´edificació, temple
i convent, varen ser llogats a la Junta de Comerç de Barcelona,
l´escriptura notarial de la cessió mitjançant pagament anyal va tenir
lloc davant del notari d´hisenda pública el 1841. S´acabava el litigi
entre Ajuntament de Barcelona i la Hisenda Pública.
Duran molts anys fou l´escola d´enginyers industrials, i finalment,
amb la revolució de 1868 passà a mans privades.
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Vista de l´edifici des del carrer dels Encants.

La propietat privada va posar-hi balcons i preparar-lo per habitatges i tendes.
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Vista des del Passeig de Colón de l´antic convent.

La Plaça de Sant Sebastià canvià el nom per Plaça d´Antonio López, Marqués de
Comillas.
67

Vista del claustre del convent poc abans de ser enderrocat.

Les obres de la Via Laietana canviarien la configuració de molta part de Barcelona, i
com no, l´antic convent de Sant Sebastià i el seu entorn.
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s.

Les obres d´apertura de la Via Laietana provocaren la desaparició de la Plaça i part
de les Voltes dels Encants.

L´edifici sencer fou enderrocat definitivament al 1909.
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Convent de Santa Caterina. 1243-1935. (gravat d´ Auguste Blanchart)
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CONVENT DE SANTA CATERINA

En el recorregut barceloní del culte i devoció a Sant Magí, i deixant
de moment les seus canòniques de la seva Confraria, ens aturem al
desaparegut temple del convent de Santa Caterina.

Al gravat de l’època, podem veure el triangle que formaven els tres temples més
importants de Barcelona, en el vèrtex inferior, Santa Maria del Mar. A la dreta Santa
Caterina. I a l´esquerra la Catedral. Dibuix del segle XVI de A. Van der Wijngaerde. El
carrer Moncada comunicava el temple de la Catedral del Mar amb Santa Caterina.

El 1223, el Magistrat municipal cedí uns espais construïts als Pares
Dominics de l´Ordre de Predicadors per tal de que hi construïssin
un nou convent, doncs l´ antic no era prou espaiós per acollir a tots
els fidels. Direm que els Pares Dominics havien arribat a Barcelona
l´any 1219.
El magnífic temple, gairebé com la Basílica de Santa Maria del Pi,
va ser consagrat el 1243. Temple plenament d´estil gòtic; seria
reformat i ampliat al segle XVI.
En el 1603, cinc Pares Predicadors del convent de Santa Caterina,
anaren a les muntanyes de la Brufaganya, per a fundar el que
seria el Santuari de Sant Magí, molt a prop de la cova, que segons
la pietosa tradició deia, hi vivia el Sant anacoreta.
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La ubicació del temple i convent de Santa Caterina, era a la zona delimitada per, al
sud el carrer Colomines. A l´est el carrer de Giralt Pellicer. A l´oest el carrer Freixures i
la Placeta de Santa Caterina. I al Nord amb la part de darrera de les cases que
donaven al carrer Sant Pere més baix. Direm que el convent estava comunicat amb la
Basílica de Santa Maria del Mar per el carrer de Moncada, i a la mateixa alçada que
la Catedral. La capella de Sant Magí està senyalada amb vermell i era la tercera des
del Presbiteri. Es va crear després de l´ampliació del temple.
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La relació de Santa Caterina amb Sant Magí, segurament va estar
determinada per haver tingut cura, els seus Frares, del Santuari de
la Brufaganya.
El fet és que el 1776 es va acabar l´ altar, com hem dit, situat a la
part esquerra mirant l´altar major, tercera capella, si bé la
construcció del retaule era anterior a 1770, doncs aquest any
s´acabà de daurar-lo. Segons consta en el “lumen Domus”
l´encarregat de les almoines per la construcció de l´altar fou Fra
Agustí Serrallach.
La imatge de Sant Magí estava
representada amb un rosari a la
mà dreta. La incorporació del
rosari era degut als Pares
Predicadors, famosos per el res
del Santíssim Rosari. Tenia una
alçària d´un metre i trenta-i-cinc
centímetres. L´altar es trobava
d´esquena al presbiteri, i davant hi
havia un magnífic llenç que
representava el moment en que el
Sant feu brollar aigua per calmar
la set dels soldats.
Aquest llenç fou obra del pintor
francès Joseph Flaugier, dins del
segle XVIII.
Tan la imatge de Sant Magí com
el llenç es varen salvar de
l´incendi provocat el 1835. La
imatge va passar a l’església de
l´Esperança i va ser destruïda al
1936. El llenç encara es conserva
a la Basílica de Sant Just i Pastor.
Imatge de Sant Magí que es venerava
a Santa Caterina.
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Llenç de Sant Magí que avui es conserva en l´altar de Sant Josep a l’Església de Sant
Just i Pastor. El seu estat de conservació és prou llastimós.

Dibuix vuitcentista del Convent vist des del carrer Freixures i la placeta de Santa
Caterina.
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Claustre gòtic del Convent de Santa Caterina.

A l´esquerra, dibuix de
l´interior de l´Església de
Santa Caterina, on es pot
veure l´orgue.
Aquest temple gòtic, era dels
més importants de la ciutat
comtal.
El dibuix fou publicat a la
Llumanera, i pertanyia a
l´artista
Felip
Cusachs.
Aquest dibuix fou recollit al
Costumari Català.
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Interior del Claustre de Santa Caterina. Dibuix de Xavier Parcerises, segle XIX.
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Mitjançant el Baró de Maldà, sabíem que el 1778 els Pares Dominics van muntar un
petit altar al pòrtic del temple en honor a Sant Magí en la seva festivitat. I en el
gravat llegim que el 1779 el Papa Pius VI, donà indulgència plenària als fidels que el
dia del Sant anacoreta, visitessin el temple de Santa Caterina.
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La festivitat de Sant Magí era molt celebrada al Convent de Santa
Caterina. I com no, l´aigua de les fonts del Santuari era repartida
entre els fidels que el dia 19 d´agost s´acostaven al temple. Teníem,
doncs al segle XVIII a Barcelona, diferents indrets on es donava
culte al Sant de la Brufaganya: Sant Pere de les Puel·les, Sant
Sebastià i Santa Caterina. Com veurem més tard, també a
l’Església dels Àngels i a la dels Servites del Bonsuccés.
Els Pares Predicadors, havien rebut l´encàrrec dels Barons de la
Llacuna, de fundar un convent i fer-se càrrec de l´ermita, casa i
hospital de Sant Magí a les muntanyes de la Brufaganya, per tal de
que no es perdés aquell sant lloc. Els primers fundadors del
convent i responsables de Sant Magí lluny, foren els dominics de
Santa Caterina, concretament al 1603 com ja hem vist. Un
d´aquests dominics fou el Pare Fra Domènec Lladó, qui ens va
deixar per escrit, les condicions imposades per els propietaris de
l´indret per tal de servar el culte maginià. Des d´aleshores, el res
del Sant Rosari, estretament vinculat al Sant, fou propi de totes les
festivitats i es plasmà a les seves representacions plàstiques.
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La primera edició dels Goigs a Sant Magí venerat a Santa Caterina. En el text apareix
l´Ordre de Predicadors com encarregats de servar el seu culte i devoció.
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Magnífic oli de Josep Arnau on ens transmet la pau del claustre de Santa Caterina.
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L´aigua de les fonts de Sant Magí que també es repartia a Santa Caterina.

Plànol dibuixat per un arquitecte italià del convent de Santa Caterina.
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Darrera edició de Goigs abans de la destrucció del Temple.
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Part nord del Convent de Santa Caterina.

Rosetó de dimensions iguals al de la Catedral de Tarragona.
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Dos magnífics gravats del claustre de Santa Caterina, d´on sortiren els fundadors del
convent de la Brufaganya i del Santuari de Sant Magí.
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Curiosa edició de Goigs a llaor de la Verge del Bon Part que es venerava a l´altar de
Sant Magí .

L’època constitucional que començà el 1820, provocà canvis al
Convent, els revolucionaris enderrocaren la part que donava al
carrer Tragí. Finalment, la nit de 25 de juliol de 1835, el 12è batalló
de milicians revolucionaris prengueren foc al temple provocant la
seva destrucció. El canonge Barraquer va recollir testimonis dels
deplorables fets que portaren a la desaparició d´un dels més bells
temples gòtics de Barcelona, i amb ell el culte a Sant Magí que es
professava a la seva capella. Sortosament, tan la seva imatge com
el gran llenç que representava el miracle de l´aigua, es varen salvar.
El 1837 amb l´ajuda de barrinades s´enderrocaren els elements
arquitectònics, que encara estaven dempeus, del Convent.
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Església del Convent de Nostra Senyora dels Àngels.
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CONVENT DE NOSTRA SENYORA DELS ÀNGELS

El Convent de Nostra Senyora dels Àngels és un altre temple de
Barcelona on es donava culte a Sant Magí i on els fidels celebraven
la seva festivitat.
Al carrer del Peu de la Creu, al barri del Raval, existia una petita
església que fou incorporada al nou convent que seria consagrat
junt amb el nou temple reformat el 1569. Dit convent estava a càrrec
de les monges dominiques que havien estat traslladades del lloc
que ocupaven fora de les muralles.
El convent estava situat al nord-oest de la ciutat murallada, entre els
carrers Peu de la Creu al sud, carrer dels Àngels a l´est, carrer de
Ponent a l´oest i carrer de la Ferlandina al nord.

Vista de l´Església i convent de Nostra Senyora dels Àngels el 1906. Ja estava
secularitzat, i aleshores tenia utilització militar.
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Plànol del Convent i de l´Església.

El culte i devoció a Sant Magí d´aquest sant lloc, tingué el seu
origen en un gran retaule del segle XVI, el més gran conegut
d´aquesta temàtica, que es venerava dins de la seva Església.
El retaule, d´autor desconegut, té unes mides de 211 x 158
centímetres. Al bell mig està representat el Sant anacoreta amb el
gaiat i el rosari. Porta una corona on podem llegir: “Sant Magí Ora
Pro Nobis”. Al costat esquerra i han dues escenes de la seva vida, a
dalt, quan va ser detingut per els sodats, a baix, quan fou presentat
davant del Pretor. A la dreta, a dalt, quan feu brollar aigua de terra, i
a baix, el moment del seu martiri.
Sortosament aquest magnífic retaule no va ser destruït, i després de
la desfeta de 1835, arribà a mans privades.
La Il·lustre Confraria de Sant Magí, l´any 1979 va donar compte de
la seva existència, publicant una reproducció, gràcies a l´amabilitat
del seu propietari, que també era confrare.
Tan sols ens ha quedat un testimoni de les celebracions que es
feien a aquesta comunitat a llaor de Sant Magí, i una vegada més
ho hem d´agrair al Baró de Maldà, qui el 1783 ens va donar una
detallada descripció de la festivitat.
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Magnífic retaule de Sant Magí, que va ser adquirit per el confrare Dr. Josep Maria
Vilarrasa després de la exclaustració i desamortització del convent.

El dia 24 d´agost de 1783, es celebrà una nova festa de Sant Magí
a la ciutat de Barcelona. Tingué lloc a l´església de les monges del
convent dels Àngels, i assistí la capella de música de la Catedral. El
tradicional sermó de Sant Magí va ser pronunciat per el Vicari
General dels Exèrcits, Mossèn Mariano Huerta. Hi havia molta
expectació per ser una novetat, i sobretot, una gran il·luminació amb
ciris, que es feia notar per a ser espectacular el seu nombre.
Vista interior de l església
amb el púlpit i el cor.
El retaule de Sant Magí es
trobava al costat del dit
púlpit, sota l´arc de la dreta
del presbiteri, es a dir, del
costat de l´evangeli.

Interior dels Àngels. Fotografia d´autor desconegut. Arxiu Fotogràfic de Barcelona.
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La Participació a la nova festa de Sant Magí estava compartida amb
els Frares servites de l´església del Bonsuccés.
Aquesta Ordre religiosa fou fundada com a Servents de Maria, i
popularment es coneixien com a Servites. Arribaren al temple del
Bonsuccés el 1626, i construïren el convent que es consagrà el
1635.
Estava situat també al Raval, prop del convent dels Àngels al que
l´unia el carrer d´ Elisabets. L´edifici religiós mirava al nord pel
carrer Tallers, al sud per la Plaça del Bonsuccés, a l´est per el
carrer de Sitges ,i a l´oest per el carrer de les Ramelleres.
Ens diu el cronista que al Bonsuccés es cantà l´ofici solemne de
Sant Magí amb música d´orgue de la pròpia església, i feu el sermó
tradicional de Sant Magí el Prior Mossèn Pinyol.
El carrer d´ Elisabets estava especialment engalonat, amb moltes
lluminàries, branquillons d´espígol per terra i es repartia l´aigua
miraculosa de Sant Magí, tan al convent dels Àngels com a la porta
del Bonsuccés.

Vista del Convent dels Frares Servites del Bonsuccés. Van ser exclaustrats el 1835. El
1936 va ser enderrocat el convent menys l´accés a l’ Església.
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El carrer d´Elisabets especialment guarnit per el dia de Sant Magí, i al fons l´Església
del convent dels Àngels. (aquarel.la d´Hilario Alfaro).
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Edició de goigs en castellà de finals del segle XVIII.
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D´aquesta plaça dels àngels sortia el carrer d´Elisabets que arribava al Bonsuccés.

Convent del Bonsuccés i al fons el carrer d´Elisabets.
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L´escut del Convent i detall de l´Àngel de la Guarda.

4 Fotografies antigues del Convent. Fons Josep Salvany. Biblioteca Cat.
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Detalls de
l´antic temple i convent
en el moment
actual.
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ESGLÉSIA DEL CONVENT DE SANT AGUSTÍ NOU.

96

CONVENT DE SANT AGUSTÍ NOU

Els Frares Agustins Calçats consagraren el nou Convent del
carrer Hospital el 1750. Varen haver de marxar del vell convent
situat al carrer Comerç. El projecte de l´església i convent fou a
càrrec de Pere Bertran. Malgrat els propòsits, la façana de
l´església quedà inacabada i altres parts del convent, també.

La seva situació era al barri del Raval, nord-oest de Barcelona. Per
la part septentrional, donava al carrer de l´Hospital. Per la de
llevant, al carrer nou de Sant Agustí. Per Ponent, amb altres edificis.
I per la part meridional, amb el carrer de Sant Pau.

En vermell, ubicació del Convent tal com eren els carrers el 1750.
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Projecte de la façana de l´Església, obre de Pere Bertran. I primer planell horitzontal
copiat per Fra Guillermo l´any 1790, pertanyents al Nou Convent de Sant Agustí.
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La relació del Temple dels Agustins Calçats i Sant Magí, sortirà de
la fundació dins del seu Convent, d´una Germandat Seglar de Sant
Magí.
El dia 4 de novembre de 1792, en l´aula d Filosofia del dit Convent,
fou instituïda i fundada la Societat de Socors Mutus de Sant Magí.
Aquesta germandat seglar era una entitat filial de la Confraria de
Sant Magí que llavors estava ubicada a l´església de Sant Sebastià.
Recordem que ja havia estat fundada una altre germandat similar al
Monestir de Sant Pere de les Puel·les l´any 1756, si bé aquella
estava plenament relacionada amb la fàbrica d´indianes de Canals i
Canet, però també sota la invocació de Sant Magí.
Doncs bé, s´aprovaren cinquanta-i-nou capítols sota el nom
d´Ordinacions de la Germandat de Sant Magí, amb assistència de
l’agutzil de la Cúria Reial i amb la llicència de l´alcalde Major, es
reuniren cinquanta-i-quatre prohoms, tots ells devots de Sant Magí, i
tots ells seglars, capítols que una vegada foren llegits en veu alta
per el Notari Francesc Madriguera i Galí, van ser aprovats per a
tots els assistents.
L´exposició de motius cal reproduir-la textualment:
“Por cuanto diferentes individuos devotos de San magín, movidos
del fervor y zelo con el que se debe visitar y socorrer a los que por
su dolencia y enfermedad y quedan privados del salario o
estipendio diario y único que se proporcionan con sus manos,
después siendo difuntos enterran sus cuerpos, y mandarles
sufragios para descanso de sus almas, acordaron un Montepio
Seglar con el título y baxo la invocación de San Magín.”
Sant Magí era el Patró de la Germandat i com és natural els
confrares que podien si apuntaven.
Deu títols englobaven els cinquanta- i –nou capítols: I- Nombre de
Juntes i com celebrar-les. II- Obligacions dels oficials. IIIExistències i estris de la Germandat. IV- Dels pretendents,
admissions i pagaments de la Germandat. V- Dels que no deuen
admetre´s a la Germandat. VI- Dels subsidis als malalts. VII- Dels
Subsidis i sufragis dels difunts. VIII- De la limitació o suspensió dels
99

Subsidis. IX- De l´exclusió d’individus. X- Conclusió de les
ordinacions preveient els casos de discòrdies i la reforma d´alguns
capítols dels estatuts socials.
Com gairebé tot el redactat és el comú de les societats de socors
mutus de l’època, destacarem sols els més privatius d´aquesta
Germandat.
El títol IX, ens parla dels individus que no podran ser admesos. En
primer lloc tots aquells que per raó de la seva feina son susceptibles
de posar-se malalts, i al no poder treballar causarien un gran
perjudici a la Germandat. Però això no vol dir que quedessin
exclosos de qualsevol Mutua, doncs el redactat diu que per aquesta
raó de la gran possibilitat de caure malalt, ells han creat una Mutua
privada per atendre´ls en aquests casos.
S´exclouen els homes viciosos i de conducta desarreglada per no
estar en harmonia amb l´esperit pietós de la Germandat. Dels oficis
considerats incompatibles (paletes, picapedrers, traginers...) també
s´inclouen els “depozados de indianas”, es a dir, els que fossin
acomiadats de la fàbrica tèxtil d´indianes. I els que tinguessin més
de quaranta anys d´edat. Una altre causa d´ exclusió era pertànyer
a quatre germandats o a la Germandat del Santo Espiritu, doncs,
aquesta darrera estava relacionada amb la fàbrica d´indianes.

Vista des de llevant del Temple de Sant Agustí.

100

Gravat de Sant Magí de principis del segle XIX, amb expressió de les indulgències
concedides per el Bisbe de Barcelona Pablo de Sitjar, que ho va ser de 1808 a 1831.

A Sant Agustí també es celebrava el culte a Sant Magí.
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La vida d´aquesta Germandat no va arribar a la meitat del segle
XIX. Ens han quedat les Actes de 1797 fins a 1801.
Llevat la reunió constitucional, la resta de reunions del Consell,
tingueren lloc a l´aula del Claustre.
El 1799 s´hagué de demanar permís governamental per a reunir-se
als claustres de Sant Agustí. Les Actes encara estaven redactades
en català, però no les sol·licituds oficials que s’escrivien en castellà.
Per primera vegada s´acordà imprimir les pòlisses per evitar raons
amb les seves cobertures.
Important el Consell de 1800, la marxa econòmica de l´entitat no era
molt bona, per això es proposà i s´acceptà, que es paguessin
menys subsidis als malalts. Anteriorment tenien dret a vuit pessetes
el dia que combreguessin i mitja pesseta passats vint dies, i ara
quedava reduït a tres pessetes sols el primer dia. També es reduïa
el subsidi per pagar medicina que passava a una pesseta, i cinc
sous (moneda d´argent) per a cirurgia. Era costum que els membres
de la Germandat donessin mitja pesseta el dia de Sant Magí (19
d´agost) per poder celebrar la festa solemnement. Vista la situació
pecuniària, s´acordà que els diners que es recaptessin, en lloc de
aplicar-se a dita celebració, passessin directament al fons de
l´entitat.

Vista parcial dels claustres de Sant Agustí on tenien lloc les reunions del Consell.
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La darrera reunió de la que tenim constància documental fou la de
1801. Seguia la situació delicada per manca de pagament de
quotes. Per tal motiu s´acordà que es donessin de baixa a tots els
mutualistes que tinguessin un deute superior a sis mesos. I per tal
de que no poguessin dir que no ho sabien, s´encarregà a l´Andador
que ho notifiqués als que no havien assistit al consell. Però no tot
van ser males notícies per els socis, doncs es va acordar
d´augmentar el subsidi mitja pesseta diària.
La guerra del francès i les revoltes dels anys nomenats
constitucionals, determinaren la paralització de la Germandat.
A Sant Agustí no ens ha quedat cap testimoni de l´altar a Sant Magí
ni de la imatge que presidia les reunions del Consell.
D´aquells anys la Confraria conserva avui dia el domàs de vellut
verd amb un Sant Magí brodat al mig. Aquesta valuosa peça es
posava davant de la taula que presidia el Consell.

Domàs de Sant Magí que presidia les reunions del Consell. Segle XVIII.
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Amb l´ocupació de les forces franceses els Pares Agustins
tingueren que marxar, i les dependències del Convent, claustres i
l’Església, quedaren a les seves mans. Els Frares no el pogueren
recuperar fins el 1814.
Però arribà el fatídic 1835 i el convent fou incendiat com tants
d´altres. Els Agustins Calçats, tot just s´havien recuperat de la
invasió francesa i restaurat els danys, quan es trobaren amb les
revoltes anarquistes. Tot el conjunt fou desamortitzat i passà a
mans civils. L’església es conservà i passà a ser parròquia. El 1868
amb la revolució de setembre l´entorn canvià la seva configuració.
Finalment, els anarquistes la saquejaren i la incendiaren una altre
volta.
A la detallada descripció que feu el canonge Barraquer al 1901, ja
no hi havia rastre de cap iconografia relacionada amb Sant Magí.

Vista de la placeta que donava accés al temple del convent de Sant Agustí.
Posteriorment les cases de l´esquerra foren enderrocades.
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L´església de Sant Agustí tal com la podem veure avui dia.
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ESGLÉSIA DE LA CONGREGACIÓ DE NOSTRA SENYORA DE L´ESPERANÇA
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ESGLÉSIA DE NOSTRA SENYORA DE L´ESPERANÇA
Els congregants de la “Real, Ilustre y Venerable Congregación de
Nuestra Señora de la Esperanza y Salvación de las Almas”, que
tenien la seva capella a l´altar major de l´Església de Santa
Magdalena, van rebre la disposició de l´Ajuntament de retirar la
imatge de la Verge de l´Esperança que estava situada al dit altar.
Llavors els congregants decidiren traslladar la Congregació a una
petita església situada dins de la casa del carrer Palma de Sant Just
número 2. L´edifici l´ havien comprat l´any 1754, però les
modificacions de l´església, d´estil neoclàssic, començaren el 1816 i
foren acabades el 1819, menys l´espadanya i les campanes que no
foren beneïdes fins el 1833.
Després de la crema de Convents i Esglésies de 1835, la imatge de
Sant Magí de Santa Caterina es va salvar i posar a l´Església de
Nostra Senyora de l´Esperança.
Aquest fou el motiu per el que, una vegada la Confraria de Sant
Magí hagué d´abandonar el Convent de Sant Sebastià, incendiat i
saquejat, busqués refugi a l´Esperança gràcies a l´hospitalitat dels
seus congregants.

Ubicació de l´Església de l´Esperança al carrer de la Palma de Sant Just, casa que
tocava per darrera a la Basílica de Sant Just i Pastor.
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Al principi sols es va fer una funció religiosa l´any 1841, el
problema radicava en la coincidència amb la festivitat de Sant Marià
que era venerat a l´Església de Sant Josep de les Rambles,
afectada com altres per la revolució de 1835.

Per la coincidència amb els cultes a Sant Marià, l´any següent 1842, les celebracions
es varen fer a l´Església de la Mercè, tal com ja s´havien fet l´any 1822. Si be el 1843
no es posà cap anunci, és molt possible que també tinguessin lloc al mateix temple.
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La Confraria i els seus membres es feien càrrec de les celebracions, encara a la Mercè.

No hem trobat cap dada rarefent a 1845. El Diari de Barcelona no
ens diu res al respecte, si bé posa, al santoral del dia, Sant Magí.

El 1846 es feia la segona celebració religiosa a l´Església de l´Esperança,

Oficialment, i segons consta als arxius de la Congregació de
l´Esperança, la Confraria de Sant Magí es traslladà a la seva
Església el 28 de maig de 1847 interinament.

Malgrat l´acord d´acolliment de, el 1847 la funció religiosa tingué lloc al temple de
Sant Just i Pastor.
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L´any 1848, a part de la celebració religiosa a l´Esperança, els confrares habitants al
barri de l´antiga Església de Sant Sebastià (Encants i Agullers) van muntar dos
envelats per celebrar un ball popular amb motiu de la festa de Sant Magí.

L´any 1849 el redactat de les funcions religioses està molt més detallat, doncs la
Confraria s´havia reorganitzat després de sortir forçosament de l´antiga seu. La
importància de la tramesa de les ampolletes d´aigua de la Brufaganya queda patent
en el text. La Capella de música de Santa Maria del Mar assistia de nou, després de
no fer-ho des de les celebracions a Sant Sebastià.
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El 1850 ens sorprèn el Diari amb el relat de la vida de Sant Magí. També hi consta
una detallada relació de tots els actes. Evidentment els actes religiosos es recuperen.
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Degut a les diferents modificacions de l´interior de l´Església de la
Congregació de Nostra Senyora de l´Esperança, tan sols sabem
que la imatge de Sant Magí estava situada al costat de l´altar de
Sant Josep Oriol. A l´altre costat hi havia la imatge de Sant Pere
Nolasc. Però no era així quan la Confraria hi va arribar, doncs la
imatge de Sant Josep Oriol, llavors beat, no fou regalada a la
Congregació fins el 1851. Per això la imatge provinent del convent
de Santa Caterina ocupava un lloc diferent. De la detallada
descripció que es fa el 1921 en el llibre Elenchus, volum II, sabem el
lloc que va ocupar Sant Magí fins el 1936 quan foren destrossades
totes les imatges, i no fou incendiada l´església perquè els veïns
demanaren als revolucionaris de no posar-hi foc per no cremar els
seus habitatges que estaven tot just damunt.

Sant Magí (de Santa Caterina), Sant Josep Oriol i Sant Pere Nolasc, a l´altar del costat
de l’epístola, segons la descripció feta al llibre Elenchus de 1921.
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Edifici del carrer de la Palma de Sant Just, senyalat amb el número 2. Podem veure
l´entrada de l´Església de l´Esperança. A l´edifici del costat, número 4, es traslladà la
casa de recés on anirien les Germanes que havien estat al Convent del carrer Xuclà.
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Edició de Goigs impresa el 1849 i editada per la Confraria de Sant Magí.
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Part superior de l´entrada de l´església.

Porta d´accés al Temple.
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ANTIGA ESGLÉSIA DE SANT MIQUEL

116

ESGLÉSIA DE SANT MIQUEL

L´Església de Sant Miquel, una de les més antigues de Barcelona,
estava situada tot just al costat de l´Ajuntament de la ciutat, a la
Plaça de Sant Miquel. Fou construïda sobre una edificació romana
dins del segle XII. Posteriorment se li afeixí una portalada
renaixentista ja dins del segle XVI, que és la que ens ha quedat avui
dia.
Com aquesta edificació estava junt la casa de la ciutat, va patir no
solament els efectes de la desamortització de 1835, si no també el
nou projecte d´ajuntament que finalitzà el 1847, però el seu
enderrocament no tingué lloc fins el 1868 per tal de donar pas a les
noves dependències municipals i la urbanització de la Plaça. Abans,
amb la desamortització, va deixar de ser parròquia i passar a ser
una capella municipal, i fou llavors, 1851, quan la Confraria de Sant
Magí, amb caràcter d´interinatge, hi romangué fins que el temple fou
enderrocat.
Avui es conserva la portalada, que fou traslladada a la Basílica de la
Mercè, entrant per el carrer Ample, i el campanar, que fou traslladat
a l´Església de la Concepció del carrer Aragó.

En vermell el lloc on estava emplaçada l´Església junt al mateix Ajuntament.
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El temps que la Confraria va estar a l´Església de la Congregació de
l´Esperança no va ser massa llarg. El fet de que l´Església de Sant
Miquel deixés de ser parròquia facilità el canvi de la seu canònica
de la Confraria de Sant Magí. Per això, al llarg dels disset anys que
hi va estar, es restablí el culte i les celebracions religioses, però no
hi ha constància de les processons organitzades per la Confraria
que depenien més dels gremis. La divulgació gogística d´aquests
anys fou prou notable, el què ens indicava que seguia vigent la
devoció dels ciutadans vers el Sant anacoreta.

Entrada principal de Sant Miquel. Avui, entrada lateral de la Basílica de la Mercè
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Per primera vegada les funcions religioses de la Confraria de Sant Magí es celebraven
a l’Església de San Miquel. Començava una nova etapa.

Apareix anunciada la reunió per elegir la Junta Directiva de la Confraria. El primer

Prohom de la nova etapa va ser Josep Roger.

L´anunci dels cultes a llaor de Sant Magí inclou també la Mutua juntament amb la
Confraria. Des de l´estada a Sant Miquel fins la seva desaparició la Mutua es
gestionaria conjuntament amb la Confraria.
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El nou Ajuntament de Barcelona i l´Església de Sant Miquel el 1851. (aquarel·la
d´Hilario Alfaro).

Planell amb la situació de l´Església de Sant Miquel el 1850.
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Malgrat saber el dia i la hora de la benedicció de la imatge de Sant Magí, no ha
quedat constància de l´any. Lògicament tenia que ser a partir de 1851, i segurament
posterior, una vegada instaurada la Confraria en el seu nou estatge canònic i social.
La imatge podria ser la de Ramón Amadeu, imatge vestida que era propietat de la
Confraria des del segle XVIII fins el 1936 que fou destruïda.
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El dia 25 de Juliol de 1853 tingué lloc una reunió de la Confraria per a decidir la Junta
Directiva. L´acte es feu a la sagristia de l´Església de Sant Miquel.

Els cultes començaven el dia anterior i acabaven amb la missa pels difunts de la
Confraria el dia posterior, tots ells referits al de la festivitat, 19 d´agost.

L´any 1854 tornà a publicar-se la vida de Sant Magí el dia de la seva festivitat.
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Curiosament aquest any 1854 les celebracions litúrgiques tingueren lloc a l’Església
de Sant Cugat del Rec, situada al barri de Santa Caterina fins que fou incendiada
duran els tràgics fets anticlericals de 1835.

Estampa editada per la Confraria i repartida entre els seus confrares.(AHCB)
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Primer document conservat de 1855 de la Confraria de Sant Magí, hostatjada
interinament a Sant Miquel des del 1851, els cultes per la festivitat, les indicacions
per els confrares i els difunts dels darrers dos anys, eren el contingut de l´ exemplar
reproduït.
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Els cultes a Sant Miquel des de 1855 fins 1863 referents a la
celebració de la festivitat de Sant Magí, empre varen tenir el mateix
protocol. El dia 18, es resaven les solemnes completes (resos
propis que es fan en acabar el dia) i es cantaven els Goigs per part
de la Coral de la Mercè. El dia 19, es celebrava la Missa solemne i
es feia un panegíric de la vida i miracles del Sant patró. La capella
de música de la Mercè era encarregada de la part musical. Per la
tarda es resava el Rosari explicant els misteris. Al dia següent, 20
d´agost, es celebrava la Missa per els confrares difunts.
L´any 1864 no hi va assistir-hi ni la Coral ni la Capella de la Mercè,
tan sols es va fer menció de que l´acompanyament musical es feria
amb orgue.
L´any 1865 tota la intervenció musical fou de la Capella de música
de la Catedral.

La funció del 19 d´agost de 1866 acabà d´una forma diferent, doncs una gran
orquestra (desconeixem el seu nom) interpretà un Te-Deum en agraïment als favors
rebuts per la Confraria i la societat de Socors Mutus de Sant Magí.

La darrera celebració a Sant Miquel fou l´any 1868. Per acord municipal, l´església
fou enderrocada l´any següent per ampliar les dependències de l´Ajuntament. La
revolució de setembre de 1868 precipità la marxa de la Confraria.
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Sant Miquel quan ja era capella municipal i seu de la Confraria de Sant Magí.
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Edició de Goigs, sense any ni peu d´impremta, però que per la seva impressió i el
gravat utilitzat, podem dir que pertany a les planxes utilitzades per Carles Gibert i
Tutó, això sí, eliminant les imatges de Sant Sebastià que figuraven a l´edició original.
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Edició dels Goigs sense data, però encara amb referència a l´església de Sant
Sebastià. Per el mateix impressor hi hagué una altre edició, també sense data, però
ja no es feia constar la referència a Sant Sebastià.
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L´any 1856, l´impressor estava identificat, era Josep Rubió, que tenia la impremta al
carrer de Llibreteria.
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Darrera edició de l´any 1864, ja no hi haurien més edicions referents a l´estància a
Sant Miquel.
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Estampes editades per la Confraria duran la seva estància a Sant Miquel.(AHCB)
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Darreres fotografies de Sant Miquel de l´any 1869 quan fou enderrocada. Campanar,
amb modificacions, i façana principal foren salvats. El cor, traslladat a Sant Joan de
Gràcia fou cremat a la setmana tràgica de 1909. A diferents museus es conserva
l´orgue, imatges i restes romanes sobre les que fou construït el temple.
Aquesta Església no sols acollí la Confraria de Sant Magí, abans, el 1823, duran el
període de lluita entre absolutistes i lliberals, va guardar la imatge de la Verge de
Montserrat, doncs al Santuari hi havia perill de saqueig.
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El nou edifici de l´Ajuntament que provocá l´enderrocament de l´església de Sant
Jaume, situada a l´esquerra, cantonada amb el carrer Ciutat.

L´Ajuntament totalment acabat. Ja estava enderrocada l´església de Sant Miquel.
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Entrada de l´Església del convent de Santa Clara a la plaça del Rei.( Foto.AFA)
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ESGLÉSIA DEL CONVENT DE SANTA CLARA

El que va ser el nou convent de les monges benedictines estava
situat a la Plaça del Rei, i formava part del que avui coneixem com
Saló del Tinell que era l´Església, Museu Marés i Museu d´Història
de Barcelona. Va ser Felip V qui els hi va donar aquest lloc després
de ordenar l´enderrocament de l´antic convent de Sant Antón i
Santa Clara que estava a la Ciutadella.
La seva Església ocupava el Saló del Tinell, presidida per un retaule
barroc de l’escultor Andreu Sala de la segona meitat del segle XVII.
Avui podem gaudir d´aquest retaule a l´Església de Sant Vicenç de
Sarrià.
L´Església va ser consagrada el 1718. Les monges que ocupaven
aquest lloc havien deixat de ser clarisses doncs en el segle XVI van
escollir la regle de Sant Benet, per tan, eren benedictines.

Senyalat amb vermell la situació del Convent de Santa Clara a la Plaça del Rei.

135

Imatge de Sant Magí, propietat de la Confraria, obra de Ramón Amadeu, que li
pertanyia des dels anys que s´establí a Sant Sebastià, i que presidia tots els actes.
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Amb motiu de ser enderrocada l´Església de Sant Miquel, la
Confraria de Sant Magí tingué que buscar una altra seu per establirse. Les monges benedictines de Sant Clara acolliren al seu temple
l´antiga confraria.
El trasllat de la Confraria va ser el 1869. La imatge de Sant Magí,
propietat de l´entitat, era obra de Ramón Amadeu, i estava
coronada amb argent i també el bàcul. La imatge estava vestida i
presidia tos els actes de la Confraria.
Del llibre-inventari Elenchus, (1921) sabem que hi havia a l´Església
del Convent un altar dedicat a Sant Magí. L´altar estava situat entre
el de la Verge de la Mercè i el del Sagrat Cor. El mossèn que el
descriu, ens diu que l´altar no està consagrat, que és de fusta i
sense cap estil, i no és privilegiat. De la imatge sols diu que és de
fusta.
Com no hem trobat cap fotografia del lloc no podem dir on es
trobava aquest altar respecte a l´altar major.

Aquesta és de les poques fotografies que queden de l´antic saló del Tinell quan era
Església del convent de Sant Clara. Els altars laterals no tenien balustrades.
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Plànol de la ubicació del Convent de Santa Clara i la seva Església.

L´Església estava oberta als fidels i per
tant, s´hi celebraven les misses ordinàries
de l ’època.
Les Monges ocupaven la part superior que
comunicava amb el convent.
La festivitat de Sant Magí era celebrada
amb tota solemnitat, i es repartia l´aigua
de la Brufaganya junt amb els goigs, les
medalles i les mides del Sant.
Era costum cantar el Sant Rosari per la
tarda. Sovint una coral interpretava el
cant i també cantava els goigs.
La missa en sufragi de les ànimes dels
confrares difunts, tancava els actes
programats per la festivitat de Sant Magí.
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L´extracte, de quatre articles dels Estatuts de la Confraria de Sant
Magí, era repartit entre els confrares el dia de la seva festivitat.
No hi havia restriccions de cap mena per pertànyer a la Confraria.
A diferència dels antics Estatuts, ja no es deixava a criteri del
confrare la quantitat que es donava com almoina per atendre a les
despeses de l´Entitat. Ara, es demanava com quantitat mínima
anyal una pesseta.
Des de l´inici de la Confraria, el confrare tenia dret, quan arribés la
seva mort, a que a càrrec de la mateixa es diguessin dues misses
per l´etern descans de la seva ànima. Com les misses eren
pagades amb els diners de la Confraria, s´establia que solament es
ferien dir si el membre estava al corrent de pagament.
Es recordava que els confrares tenien que participar de la devoció a
Sant Magí i dels seus cultes. Però en el referent a l´assistència a
les processons, sols estava permès que hi assistissin els homes,
doncs durant molts anys les dones no hi podien participar.
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Els cultes de 1869 es van fer a l´Església del Monestir de Santa Clara. Intervingué de
nou la Capella de música de la Catedral. El Diari aquest any sols portà l´anunci de les
celebracions religioses de la Confraria de Sant Magí.

La dècada dels anys 70, no portà canvis a l’estructura dels cultes al
Sant Patró. El Diari de Barcelona segueix publicant els actes
commemoratius de la festivitat, exceptuant aquest mateix 1870 que
no inclou el programa habitual, però sí els següents. El dia anterior,
les completes vespertines i cant dels goigs; el dia de la festivitat, les
tres misses amb acompanyament musical del cor de la Catedral i
per la tarda rosari i cant dels goigs. Les completes del dia anterior
desapareixeran l´any 1872. L´any 1874 no es pogué repartir les
ampolletes d´aigua de la Brufaganya entre els confrares. Era
costum que es donessin abans de la festivitat. Per tal motiu el Diari
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de Barcelona adverteix que es podran recollir a la celebració
religiosa:

Etiqueta que es posava sobre l´ampolleta d´aigua de la Brufaganya que es repartia el
dia de la festivitat del Sant patró.

Des de l´any 1875 fins el 1879, encara es mencionava el caràcter
d´interinatge de la seu de la Confraria. Les religioses de Santa Clara
tenien cura del cant vespertí del Rosari el dia de la festivitat.
Varen ser uns anys austers en el referent als acompanyaments
musicals, no consta que hi vagin assistir capelles de música amb
les seves orquestres, tan sols l´acompanyament musical anava a
càrrec de les religioses de Santa Clara, responsables de l´Església.
Havien desaparegut les Completes i el cant dels Goigs que tenien
lloc el dia abans de la festivitat, i les corals i els musics no
pogueren actuar per raons econòmiques.
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El primer document que tenim dels cultes a Sant Magí data de 1879, consta el
caràcter d´interinatge de la Confraria doncs llavors encara no es considerava que
seria la seu definitiva. El “Monte-Pio” filial de la confraria, també fou traslladat des
de Sant Miquel.
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va veure la llum el 1881

La primera edició de Goigs amb referència al nou temple de Santa Clara fou el 1879.
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Duran la dècada dels vuitanta s´incorporaria el Monte-Pio de les
dones, doncs aleshores estaven separats per raons de gènere.
L´any 1881 el Diari de Barcelona comença a fer referències, el dia
posterior a la festivitat, dels actes a llaor de Sant Magí. Com hi
havia queixes d´alguns fidels perquè els ornaments de la celebració
religiosa comportaven una deficiència en la il·luminació de
l’Església, aquest mateix any s´adverteix des del Diari que
s’esmenarà:

Per aquesta nota sabem que el Tresorer habitava a la Plaça de Santa Maria, 7.

L´any 1882 ja tenim la primera notícia de què els cultes els
organitzen la Confraria i els Monte-Pios de Sant Magí. Actuarien
aquests anys tan la capella de Música de Santa Maria del Mar com
la de la Catedral i també, la de la Mercè.
A la crònica dels actes religiosos publicat al Diari el 1884, apareix
una curiositat de la que no teníem constància: l’estendard de la
Confraria de 1742 penjava, el dia de la festivitat, d´una de les voltes
de la Capella de Santa Clara (antic Tinell).
I arribem a les cròniques del Diari de 1886. Amb joia descobrim que
encara es feien les festes populars per Sant Magí a les voltes dels
Encants i carrer del Consolat. D´aquestes festes populars en
tindrem constància tres anys, el darrer el 1888. Sens dubte els
mateixos confrares i devots que pertanyien als gremis habitants al
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barri de la Ribera, organitzaven les festes i balls populars de Sant
Magí:

Aparegut al Diari de Barcelona el 19 d´agost de 1886

Publicat el 19 d´agost de 1887 al Diari de Barcelona. També sortiria una altre nota
mes reduïda l´any 1888.

Duran aquesta dècada es van recuperar les actuacions musicals de
les capelles de Música i les seves orquestres. Per exemple, l´any
1889 actuà a les set del matí la de Santa Maria del Mar, i a les 10 la
de la Catedral. Per la tarda, les religioses cantaven el Rosari i els
Goigs a llaor del Sant.

El diari La Vanguardia va veure la llum el 1881, però no seria fins el 19 d´agost
de1889 que portaria la primera ressenya dels cultes a llaor de Sant Magí.
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Edició de 1890. Malgrat la referència al monestir de Sant Antón i Santa Clara,
aquestes dues invocacions pertanyien a l´antic, enderrocat per ordre de Felip V, que
estava al parc de la Ciutadella.
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Comencem nova dècada, la dels noranta, de las que tenim una
edició de Goigs i un programa de Cultes de 1892.
Notícia curiosa donada pel Diari de Barcelona, es feia una fira de
Sant Magí al voltant de l´Església de Santa Clara. La nombrosa
concurrència de devots va provocar que els comerciants i firaries
aprofitessin la ben entesa per comercialitzar els seus productes:

Els carrers dels voltant acollien la Fira de Sant Magí per primera vegada el 1890.

La crònica de 1891 també feia referència a la Fira, de la que no es tindria més notícies

La crònica de 1894 especifica per primera vegada que hi havia un “Monte-Pio”
d´homes i un altre de dones, malgrat ja sabíem de la seva fundació el 1881, ara
teníem la primera notícia escrita de l´existència del de les senyores.

147

L´any 1892, la publicitat dels cultes a llaor de Sant Magí seguia tenint el format
tradicional de 32x26. Observem que ja no hi consta el caràcter d´interinatge i el
Monestir s´anomena de Sant Clara, sense l´advocació a Sant Antoni.
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Existia una associació anomenada “Colònia Tarraconense” que al marge de la
Confraria de Sant Magí organitzava una festa popular al segle XIX.
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Els anys 1896, 1897 i 1898 es celebraren els cultes de la diada de
Sant Magí de la forma habitual.
El 1899 notem un canvi en la secció de notícies del Diari de
Barcelona, doncs en lloc de posar els cultes a la “Parte Religiosa”,
els trobem a la crònica de la ciutat. Sovint les esqueles ocupaven un
lloc important ( a la secció religiosa) en detriment dels cultes de les
diferents Esglésies:

Per la seva part, La Vanguardia feia menció, dins de la notícia sobre
el cultes Maginians, a la veneració de la relíquia del sant Patró que
es feia per la tarda després del res del Sant Rosari.
I arribem al segle XX, curiosament no surt cap notícia al Diari de
Barcelona referent als actes de la festivitat en el primer any, 1900.
Però sí que surt una extensa nota a La Vanguardia, la qual
reproduïm per l’interès del seu contingut, doncs aquell any, la Junta
va donar facilitats per actualitzar els domicilis i noves inscripcions:
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Edició de Goigs de 1900 que era una reedició de la feta el 1890.
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L´any següent, tornen a sortir dins de la crònica de Barcelona, i
apareix una novetat: després dels oficis solemnes es resava una
Missa per la intenció dels devots que havien contribuït amb les
seves almoines a les despeses dels actes religiosos.
Els anys 1902 i 1903 no es menciona res dels cultes tradicionals,
però el 1904 el Diari torna a esmentar-los de la forma habitual.
L´any 1905 es varen celebrar tres misses, l´endemà de la festivitat,
per les ànimes dels confrares difunts. Creiem que havien estat uns
anys sense comunicar aquesta celebració per raons d´espai, doncs
com hem dit, si es publicaven varies esqueles, es reduïen o fins i tot
no es mencionaven, els cultes religiosos.
Del 1906 al 1908 es publicaren els cultes a la secció religiosa en el
Diari de Barcelona. A la Vanguardia torbem la relació de cultes el
1906 i al 1908 una menció especial, junt amb el cultes, referent a
les ampolletes d´aigua de la Brufaganya que estaven a disposició
dels confrares i fidels:
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I arribem al tràgic 1909, quan dins de la setmana tràgica de juliol,
es cremarien Esglésies i Convents. El Convent de Santa Clara no
fou incendiat potser per ser l´antic Tinell. Es suspendria la
publicació del Diari fins el mes d´Agost i no aparegué cap notícia
referent als cultes religiosos. La Vanguardia portà però, la relació de
cultes de la festivitat de Sant Magí. Per aquest mateix diari, sabem
per primera vegada que al matí hi havia un repic de campanes i que
el Director eclesiàstic de la Confraria era el Doctor Josep Gasià,
canonge de la Catedral de Barcelona.
La dècada que comença el 1910 ens deixa notícies molt rellevants.
El Diari de Barcelona portava aquell any, no sols els cultes de la
Confraria a Santa Clara, sinó també les festivitats que el Centre dels
tarragonins absents celebrava en honor a Sant Magí a la ciutat
comtal. Sabíem de l´existència d´aquesta colònia per el programa
de 1897 reproduït abans. Les relacions amb la Confraria de
Barcelona eren notables doncs la bandera que segons la notícia
presidia els actes era la barcelonina, si bé el periodista la data al
1749, quan en realitat és de 1742. He aquí la notícia de la
Vanguardia:
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Sols apareixen notícies dels cultes i activitats maginianes l´any 1912
a la Vanguardia mencionant el tradicional repic de campanes el dia
de la festivitat. Curiosament, el que havia estat comunicador de les
activitats, Diari de Barcelona, no en portà cap des de 1911 fins
1920.
En el Padró de la Confraria de 1913, del que conservem l´original hi
trobem un confrare universal: Antoni Gaudí:

L´arquitecte Gaudí era un fervent devot de Sant Magí i estava inscrit com a confrare.
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Per a ser exactes, direm que el Diari de Barcelona, en la seva
secció de “Ara fà cent anys” el 1914 publicà el dia de Sant Magí els
cultes de 1814, quan la Confraria estava radicada a l´Església de
Sant Sebastià.
Després d´aquest parentisis de manca de notícies, La Vanguardia el
1915 publicà une relació del cultes que es celebrarien el dia de Sant
Magí amb uns detalls fins llavors desconeguts:
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En el padró de 1918, hi seguia constant Antoni Gaudí, però llavors el seu domicili
havia canviat, era la Sagrada Família. També hi era Josep Maria Jujol, arquitecte i
mà dreta de Gaudí.

L´any 1919 tant sols la Vanguardia portà la relació dels cultes al
Monestir de Santa Clara.
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De la dècada dels anys vint ens ha arribat més documentació de la
Confraria, i en el referent als dos diaris més populars i anem trobant
notícies relatives a Sant Magí.
Si bé el Diari de Barcelona ens torna a portar els cultes previstos
per el dia de la festivitat, serà el darrer any que en l´edició del diari,
fundat el 1792, que apareix el sant del dia a la primera plana, ja no
hi trobarem Sant Magí el dia 19 d´agost a la portada doncs a partir
de 1921 canvia l´estructura i apareixen fotografies a la coberta.
La Vanguardia per la seva part ens portarà notícies els anys 1920,
1923 i 1925 amb la relació més extensa de cultes el 1928. És
curiosa la secció que incorpora aquest diari de la vida dels sants, i
la de Sant Magí aparegué el 19 d´agost de 1920 amb el relat del
miracle atribuït al Sant Patró relatiu a la seva sepultura. Els cultes
portaven també la relació dels confrares difunts.
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A més de la relació dels confrares difunts que apareixien per primera vegada en la
premsa, hi trobem el que ja era habitual feia uns anys, es a dir, es resava una missa
per els que havien contribuït amb les seves almoines a les despeses de la festivitat.

El Diari de Barcelona, a la segona meitat de la dècada dels anys
vint, només ens donarà notícia dels cultes a llaor de Sant Magí els
anys 1926 i 1928. La única notícia del Sant Patró estarà en la
relació dels sants del dia que llavors es publicaven dins de la secció
religiosa, La nota apareguda al Diari l´any 1926 ens menciona la
presencia de la colònia tarraconense a les celebracions litúrgiques
que s´oficiaven al Monestir de Santa Clara organitzades per els
barcelonins.
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Dues notes dels anys 1926 i 1928 aparegudes al Diari de Barcelona i relatives als
cultes programats per la Confraria Barcelonina als que hi assistien, també, la colònia
tarraconense
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En el programa dels cultes de 1923 es reprodueix la imatge de Ramón Amadeu que
presidia els actes.
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L´any 1927 tornà a canviar el format del full publicant els cultes, en català. Des de la
ubicació al Monestir de Santa Clara, el cant del Rosari i dels Goigs anàvem a càrrec
de les Monges del convent. Abans recordem que ho havien fet les capelles de música
de la Catedral, de Santa Maria del Mar, de Santa Maria del Pi i de la Basílica de la
Mercè, segons la parròquia del temple on s´oficiava la celebració.

Vista, de la Plaça del Rei amb l´Església al fons, de l´any 1928.
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Programa de l´any 1929 amb un format que seria definitiu fins el 1936. Es tornava a
invitar a una capella de música per a cantar el Rosari i els Goigs. També per primera
vegada, es feia referència a la recerca d´aigua de la Brufaganya per a repartir el dia
de Sant Magí. Aquest any, es feu càrrec de la Confraria el prohom Albert Bonet
Mercadé, que estaria al front de la mateixa fins el 1936.
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1929, darrera edició dels Goigs amb referència a l´Església de Santa Clara.
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Programa dels cultes oficiats amb motiu de la festivitat de Sant Magí corresponents
a 1930. El Prevere Joan Llombart, que aquell any feu el sermó, seria qui el 1939
restauraria a Santa Maria del Mar el culte a Sant Magí i reorganitzà la Confraria
juntament amb Lluís Bonet i Punsoda. Hi consta també el detall de l´excursió a la
Brufaganya per a buscar l´aigua que es beneiria i es repartiria el dia de la festivitat.
Es reprenia una tradició, que com hem vist abans, ja es feia amb solemnitat a
Barcelona.
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Els canvis polítics dels anys trenta afectarien greument al
desenvolupament de les celebracions en honor de Sant Magí a la
ciutat comtal.
La premsa local deixaria de publicar amb assiduïtat el referent a les
celebracions religioses per motius polítics.
Malgrat tot al Diari de Barcelona hi trobem, el 1930, una petita nota
dedicada a la vida de Sant Magí:

El fragment de la Vida de Sant Magí estava extret d´un vell llibre de 1630 obra d ´el
teòleg Fra Antoni Vicenç Domènec. És curiós que el nostre teòleg atribuís sang reial al
sant anacoreta.
Sense intenció de contradir a l´insigne teòleg, seria difícil que l´origen de Sant Magí
fos als regnes de l´alta o baixa Borgonya, quan la santa tradició ens diu que fou
martiritzat a l’època de l ´emperador romà Maximià, qui va morir l´any 310.
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Dos formularis de la Confraria que es ferien servir de 1930 a 1935.
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L´any 1930 la Confraria encomanà, al seu insigne confrare Josep
Maria Jujol, la realització d´un Pedró de Sant Magí per a ser
col·locat al camí que anava al Santuari de la Brufaganya.
Desinteressadament l´arquitecte dibuixà el projecte: Sant Magí
sortia de l´empresonament doncs un àngel li obria la porta. Als
graons de l´entrada s´hi llegia: “ “En dura presó posat, és per l´àngel
deslliurat.” Sobre el pilar esquerra estava esculpit l´escut de la
ciutat comtal i sota es podia llegir la següent inscripció: “ Ofrena
dels devots de Barcelona, 1930.” Coronava el Pedró una Creu.
Malauradament, els esdeveniments polítics aturaren aquell magnífic
projecte. Després, la Confraria no el pogué realitzar per manca dels
fons necessaris.
167

El 1931 es celebraren els actes sense canvis significatius. La capella de música de la
Verge del Carme seguia cantant el Rosari i els Goigs a Sant Magí, i s´organitzava
l´anada al Santuari per cercar l´aigua miraculosa
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A l´any 1931 no trobem cap notícia dels cultes a la premsa, però sí
que el dia de Sant Magí La Vanguardia ens parla de les festes que
s´organitzen al Santuari de la Brufaganya. Curiosament en la relació
del santoral del Diari de Barcelona s´ometia el Sant anacoreta,
creiem que fou un error tipogràfic que no s´esmenaria fins 1934.

Pel seu interès històric es reprodueix la notícia periodística e La Vanguardia.
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Programa de l´any 1932.
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Després de tres anys de no aparèixer el programa de cultes en
honor de Sant Magí a la premsa, el 1932 portaria a ambdós diaris
l´avís esmentat:

La Vanguardia, 1932.

Diari de Barcelona, 1932.
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Programa de l´any 1933.
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El 1933, fruit de la complicada situació política,
es profanà la imatge de Sant Magí del Portal
del Carro de Tarragona.
La Confraria de Sant Magí de Barcelona envià
una protesta, tan a l´Alcalde de Tarragona com
al Cardenal Arquebisbe d´aquella ciutat, per els
tristos fets.
El Diari La Creu de Tarragona recollí aquesta
protesta en la seva publicació del dia 23 de
maig d´aquell any.

El Cardenal Vidal i Barraquer agraí l´escrit de la Confraria.
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Darrer programa, 1934, dels cultes que es celebraven a Santa Clara. Des de 1933 ja
no hi constava la capella de música que interpretava els cants.
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La darrera aparició de la notícia dels cultes que es celebrarien la
diada de Sant Magí, organitzats per la seva Confraria barcelonina,
fou 1934. Es corregí l´error tipogràfic i tornà a sortir el Sant patró en
la relació dels sants del dia al Diari de Barcelona, però no aparegué
cap nota.
Per la seva part, La Vanguardia publicà els cultes i el programa de
las festivitat a la Brufaganya:

Per motius econòmics les orquestres de les capelles de música no assistien a les
misses solemnes com ho havien fet fins 1915, però eren notables els cants a tres veus
mixtes de l´Eschola Cantorum del Santuari de Nostre Senyora del Carme.
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Amb les publicacions a la premsa l´any 1934 s´obrí un parèntesi
que duraria fins 1939 acabada la guerra civil.
L´any 1935, degut a la situació política, ja no es publicarien més
notes a cap diari. Les celebracions religioses es varen fer aquell
any malgrat no ens ha quedat cap programa dels que editava la
Confraria de Sant Magí, per el que ignorem si es va poder editar.
Gràcies a un rebut conservat sabem que el dia 18 d´agost es va fer
l’excursió a Sant Magí lluny per anar a buscar l´aigua que es
beneiria el dia 19, festivitat del Sant, per a repartir-la entre els
assistents.

Als confrares se’ls hi donava un tiquet per entrar a l´autobús que els portava a la
Brufaganya per anar a buscar l´aigua de les fonts de Sant Magí.
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Les fonts i la Capella l´any 1935 abans de ser cremada el 1936.
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Els confrares contribuïen a les despeses dels actes de la festivitat de Sant Magí amb
les seves aportacions. Recordem que es celebrava una missa especial pels qui havien
contribuït amb la seva almoina a les despeses litúrgiques de la festivitat.

La guerra civil de l´any 1936 determinà la paralització de tot culte o
acte religiós. A la nostra ciutat els atacs injustificats contra les
institucions religioses, sacerdots i fidels foren nombroses i sagnants.
La Confraria de Sant Magí patí també els actes dels que odiaven
tot el que fos religiós. El prohom de la confraria Albert Bonet
Mercadé, tarragoní resident a Barcelona, fou víctima innocent
d´aquells fets. L´arxiver diocesà, Josep Sanabre, prevere, ens deixà
el testimoni que reproduïm:
“ El 1936 era prohom i ànima de la Confraria un antic i fervent devot
de Sant Magí, enamorat de les tradicions barcelonines i
tarragonines, per a ser fill de la ciutat de Tarragona, Albert Bonet.
En esclatar la revolució el senyor Bonet custodiava al domicili del
carrer Pau Claris una bella imatge de Sant Magí, obra del reconegut
escultor Ramón Amadeu i que feia més de cent anys que presidia
els actes de la Confraria. Víctima d´una denúncia, el 3 de novembre
de 1936, el seu domicili va ser objecte d´un escorcollament amb
destrucció de tots els objectes religiosos, el senyor Bonet demanà
als milicians que es respectés la imatge de Sant Magí per el seu
gran valor artístic. La imatge fou destruïda i ell ajusticiat al cementiri
de Moncada.”
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Aquell any es paralitzà forçosament tot culte a Sant Magí, es
destruïren moltes imatges, i la Confraria aturà la seva activitat, però
malgrat tot, no desaparegué la devoció al sant patró.

La Plaça del Rei abans de la seva remodelació.

Aquestes imatges reprodueixen les canvis que tingué el lloc destinat a
l’Església i el monestir de Santa Clara. El gravat del segle XVIII ens mostra
com era quan hi van arribar les monges. La fotografia del mig, tal com era
a finals del XIX, i la de la dreta com va quedar després de la remodelació,
una vegada van haver de sortir les monges el 1936, i es va retornar el Saló
del Tinell al seu aspecte anterior, abans de ser convertit en una Església.
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CAPELLA DE SANT MAGÍ DEL CARRER SANTALÓ.
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CAPELLA DE SANT MAGÍ

El 1902 era rector de la Parròquia de Santa Maria de la Bonanova,
Mossèn Magí Campmany Armengol. La devoció del prevere a Sant
Magí era palesa a tot el barri de Sant Gervasi. Havent adquirit uns
terrenys al paratge nomenat “Camp d´en Galvany”, Mossèn Magí hi
feu edificar una petita capella per atendre les necessitats espirituals
dels residents en aquell indret. La capella fou dedicada al sant patró
Magí, ermità i màrtir. Estava ubicada al carrer Santaló, numero 72.

En color blau, el lloc on es trobava la capella de Sant Magí.

Al principi, la capella depenia de la parròquia de la Bona-nova, però
la intenció del seu rector fou que en un futur esdevingués una nova
parròquia. De moment acomplia el destí d´apropar un temple a
aquella zona.
Els Pares Franciscans buscaven un lloc per establir-se a Barcelona
després de ser exclaustrats el 1835. El 1902, assabentant-se el
Pare Provincial de que es construïa una capella al carrer Santaló,
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es posà en contacte amb Mossèn Magí Campmany. Aquest rebé
amb alegria als Franciscans i els hi entregà la capella de Sant Magí.
El 19 d´agost de 1904, festivitat de Sant Magí, el rector de la BonaNova, entregà les claus de la capella al Pare Joaquim Càlper.

Imatge de Sant Magí que es venerava a la seva Capella del carrer Santaló.
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A la part superior el programa d´actes publicat per La Vanguardia el 13 d´agost 1904
i a la part inferior la notícia del Diari de Barcelona publicada el 20 d´agost de 1904.
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L´entrega de la Capella de Sant Magí als Franciscans fou un acte solemne i simbòlic,
doncs es feu el mateix dia del Sant, dinou d´agost de 1904.

Es evident que la nova administració de la Capella assegurava la
seva pervivència, però al mateix temps, restava protagonisme a la
devoció a Sant Magí. No oblidem que els Pares Franciscans
veneraven a Sant Antoni de Pàdua. Fou el 1907 quan començaren
les obres del nou temple i convent, que feria cantonada amb el
carrer Calaf. Els Frares ocupaven una casa al costat de la capella
de Sant Magí, al número 74 del carrer Santaló.
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Mossèn Magí Campmany Armengol naixé a Barcelona l´any 1838 i
fou rector de la Parròquia de la Bona-Nova de 1876 fins 1905. Ell
havia estat el promotor de la devoció a Sant Magí al barri de Sant
Gervasi. Malgrat el seu esforç, aquesta devoció no prosperaria en
aquell lloc, primer per el que hem dit abans, i després perquè
desaparegué tan la capella com la seva imatge a la setmana
tràgica. Una vegada restaurat el culte franciscà, ja no referen el del
sant anacoreta. De ben segur, si mossèn Magí hagués estat rector,
la imatge del seu patró s´hauria col·locat altre vegada.
El Papa Lleó XIII li atorgà el nomenament de Capellà d´honor ExtraUrbem.
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Única edició coneguda dels Goigs a llaor de Sant Magí de la Capella de Santaló.
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La capella de Sant Magí participava en les Festes del Barri de Sant Gervasi, La
Vanguardia ens deixà constància a la crònica de la celebració publicada el dia 14 de
setembre de 1908.

La setmana tràgica del juliol de 1909 posà fi a la devoció a Sant Magí en dues
Esglésies barcelonines, Sant Pere de les Puel·les i la Capella de Sant Magí del carrer
Santaló. Aquesta relació de temples incendiats es publicà al Diari de Barcelona.
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El 26 de juliol de 1909, setmana tràgica, foren incendiats per els revolucionaris anticlericals, la Capella de Sant Magí, i el convent dels Franciscans. Desapareixia el més
recent exponent del culte a Sant Magí a la ciutat de Barcelona. A la imatge inferior
podem veure l´incendi i destrucció provocats que el 1936 tingué lloc al mateix
temple.
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Interior de la capella de la que no hi quedà cap record de la devoció a Sant Magí.
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BASÍLICA DE SANTA MARIA DEL MAR
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BASÍLICA DE SANTA MARIA DEL MAR

La Basílica de Santa Maria del Mar era la parròquia del barri de la
Ribera, i per tant, era el bressol eclesiàstic de l´Església de Sant
Sebastià on tan temps hi va pertànyer la Confraria de Sant Magí.
El magnífic temple és un bell exponent del gòtic català del segle
XIV, i l´hem deixat per l’últim dels temples relacionats amb Sant
Magí per ser l’únic que avui dia s´hi venera Sant Magí.
El vincle amb Sant Magí i la seva Confraria no sols radicava en
l´administració parroquial des del segle XVI, el que comportava que
la capella de música actués a les festivitats del Sant patró, si no
també en la col·laboració històrica amb la Confraria.

L´any 1771 amb motiu d´unes obres que es varen fer a l´altar major de Santa Maria,
la Confraria de Sant Magí va deixar l´altar i perspectiva que feien servir per les festes
del Sant i que el posaven a les voltes dels Encants. El Cor i les cadires es van posar
d´esquena a l´altar major. Les obres varen ser motivades per muntar un nou retaule
barroc i traslladar el cor dels beneficiats de la Basílica.
191

Aquarel·la d´Hilario Alfaro que representa la perspectiva de la Confraria de Sant
Magí que va servir d´altar mentre es feien les obres a la Basílica l´any 1771.
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Dibuix de l´entrada principal de Santa Maria del Mar.
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Gravat del segle XVIII per imaginar-nos com era l´entorn del Temple.
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Part posterior de la Basílica quan encara hi havia l´arc que fou construït dins del segle
XVII per ordre de la vídua de Felip IV per accedir al temple des del palau dels virreis.

Vista del mercat del Born amb la Basílica al fons.
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La tribuna reial que permetia assistir a les celebracions privadament.

Els fidels oint Missa segons un gravat del segle XIX.
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Fotografia de l´orgue de Santa Maria.

Una vegada realitzades les obres, el cor quedà darrera.
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El Retaule Barroc de Santa Maria del segle XVIII. La seva construcció determinà que
el cor, que estava al mig, es traslladés per donar una millor visió als fidels, i també
perquè no estesin els clergues tan a prop dels seglars. El impulsor d´aquest projecte
fou el Bisbe Climent. Les obres començaren el 1771, precisament quan la Confraria de
Sant Magí va deixar el seu altar. Abans hi hagué un altar gòtic i després un barroc del
segle XVII.
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Segons la descripció feta al 1921 de les capelles de Santa Maria, trobem que a la del
Salvador, es venerava entre altres Sant Magí. (Llibre Elenchus)

L´incendi provocat per els anarquistes l´any 1936 provocà la destrucció total de
l´interior del Temple. El saqueig i la profanació foren terribles. Totes les imatges
quedaren destruïdes. Les fotografies són esglaiadores.
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La Basílica va sobreviure al perill d´enderrocament que havia tingut lloc el 1714, però
no va poder veure´s exclosa de l´anticlericalisme dels anarquistes de 1936. El Temple
va cremar durant onze dies, el retaule, cor, cadires, altars laterals, les imatges,
arxius, l´orgue i un llarg etcètera van desaparèixer. La imatge de Sant Magí va ser
una de tantes que va sofrir l´odi devastador. Caldria esperar quasi tres anys per
començar a restaurar el culte religiós.
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Arribem a l´estiu de 1939. Lluís Bonet i Punsoda, fill del qui fou
prohom de la Confraria de Sant Magí, que com ja hem dit perdé la
vida el 1936, trobà al prevere ecònom de Santa Maria del Mar,
Mossèn Joan Llombart Bargalló. La conversa tractà de la devoció al
Sant de la Brufaganya i de la proximitat de la seva festa. Ambdós
coincidiren en la voluntat de restaurar el culte a llaor de Sant Magí.
Mossèn Llombart s´oferí per a celebrar el dia 19 d´agost la missa
tradicional. I no volia que fos sols aquell any, si no també els anys
venidors, doncs, segons les seves paraules dites a Lluís Bonet,
Sant Magí era venerat en un dels altars de la Basílica.
D´aquesta forma es restaurà el culte i la devoció a Sant Magí a la
ciutat de Barcelona. L’únic Temple que conservaria la tradició.
El 19 d´agost de 1939 s´oficià la santa missa amb el panegíric
tradicional, no hi hagué publicitat de la festa ni es pogué portar
l´aigua de la Brufaganya per a ser beneïda i repartida entre els
confrares i fidels. I com recordava Lluís Bonet, hi hagué una amplia
presència de tarragonins i amics confrares que s´emocionaren en
reviure la celebració de la festivitat aturada els anys anteriors.
De la festivitat s´ha conservat el
detall dels ingressos i les
despeses de la mateixa. No
estranyem el seu detall, doncs
en Lluís Bonet, que esdevindria
tresorer de la Confraria, tenia
totes les virtuts.
Després de la festivitat la
Confraria tenia un romanent de
86 pessetes.
Aquell fou un dia històric per la
restauració de la devoció i de la
Confraria de Sant Magí.
Un any després se reorganitzaria
oficialment.
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El dia 8 de maig de 1940 eren aprovats els nous estatuts per l´administrador
apostòlic del bisbat de Barcelona, aleshores bisbe auxiliar Miguel Santis.
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Però per arribar a aquell punt calgué un nou esdeveniment. Entre
els molts tarragonins absents habitants a Barcelona, es trobava el
confrare Joan Voltes Verdes i el també confrare Marià Roch Ramos.
El seu projecte era aplegar tots els tarragonins absents en una
confraria per a participar a la Setmana Santa de Tarragona. Per tal
motiu varen visitar als tarragonins o descendents de tarragonins que
sabien estaven a la ciutat comtal. Un dels visitats fou en Lluís Bonet
que els hi oferir la possibilitat d´integrar-se a l´antiga Confraria de
Sant Magí. La idea fou molt ben acceptada i d´aquesta forma
començà un nou periple, junt a la Confraria de devoció s´incorporà
la Penitència. Amb el Pas El Retorn del Calvari, la Confraria assistí
des de 1941 a la Processó del Sant Enterrament de Tarragona.
Aprovats els estatuts, el primer projecte fou l´organització de la
festivitat de Sant Magí.
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El primer programa, dels que s´editen cada any, de la nova etapa estava il·lustrat
amb la imatge de Sant Magí venerada a Sant Sebastià. L´aigua de la Brufaganya no
arribaria fins l´any següent

Còpia de la instància que es presentava a l´Ajuntament demanant les plantes per
ornar l´altar major el dia de Sant Magí. Parcs i Jardins les deixaven un dia abans i
recollien un dia després. L´alfàbrega i el romaní eren tradicionals el dia de la
festivitat des del segle XVIII.

El 1941 s´imprimeix una reedició dels Goigs a Sant Magí per la
impremta de la Casa de la Caritat. Aquell any es rep una garrafa
d´aigua de la Brufaganya i es reparteix en 46 ampolletes comprades
a la Vidrieria Jordi. La Junta pren l´acord de que la Novena a llaor
de Sant Magí s´acabi el dia de la festivitat. Com no hi havia una
imatge del Sant a la Basílica es muntava un altar amb la imatge
barroca de 1792 a l´altar major.
Etiqueta que es
posava a totes les
ampolletes, les
quals es repartien
entre els fidels el
dia de Sant Magí.
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Papereta que es donava a cada confrare.

Cada any s´avisava als familiars del confrare difunt del dia i hora en que es celebraria
la missa en sufragi de la seva ànima.
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La Parròquia de Santa Maria del Mar recuperà l´any 1941 la tradicional processó de
corpus que ja es feia al segle XVI. La Bandera de la Confraria de Sant Magí hi
participà molts anys fins que es deixà de fer.

La Bandera de la Confraria portada per confrares.
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Dins del mes de juliol, com manaven els estatuts, es celebrà la Junta General
Ordinària de la restaurada Confraria. El punt nou en la llarga vida de l´entitat fou la
construcció del Pas de setmana santa “ El Retorn del Calvari”, que aquell any sortí
per primera vegada a la Processó del Sant Enterrament de Tarragona, però només
amb dues imatges de les quatre que tindria l´any 1944.

Més de 450 confrares estaven inscrits al desembre de 1941.
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La benedicció de l´aigua arribada de la Brufaganya es feia abans de la missa de tres
quarts de vuit del matí. Des de les celebracions a Santa Maria del Mar, l´aigua no
s´anava a buscar doncs s´enviava per transport. El 1943 tingué lloc la primera
benedicció.

El Rector del Santuari de la Brufaganya certificava la procedència de l´aigua
miraculosa, que enviava directament al Rector de Santa Maria del Mar mitjançant
un transportista.
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Els actes en honor a Sant Magí de 1940 varen incorporar la capella de música.

Aquesta fou la primera llibreta d´estalvi oberta després de la reorganització.
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Aquesta és la fotografia més antiga que es conserva de la taula que la Confraria
muntava el dia de Sant Magí per subministrar l´aigua de la Brufaganya, Goigs, mides
i medalles del Sant. A l´esquerra, Maria Verdura. Ella duran la guerra civil va amagar
a casa seva la imatge barroca propietat de la Confraria que es venerava a l´Església
de Sant Sebastià.

Invitació a l´acte del nomenament com a Rector del Consiliari Dr. Llombart.
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La festivitat de 1943 va retornar al seu antic esplendor. Com es desprèn dels rebuts,
es pot dir que la solemnitat de la festivitat de Sant Magí era molt notable.Era costum
portar un predicador de fora de la parròquia, veiem que comportava uns drets a
favor del Bisbat.
L´aigua de la Brufaganya era repartida, una vegada beneïda, entre els fidels. A
aquells temps, es cuidava la Parròquia de fer-la portar i omplir les ampolletes. El dia
de l´Aplec de setembre, la Confraria donava al senyor Rector del Santuari de Sant
Magí, dues lliures de xocolata i una almoina com agraïment a la feina de segellar les
garrafes d´aigua i enviar-les a Barcelona. Aquests presents encara es fan avui dia.
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Tan La Vanguardia ( a dalt) com el Diari de Barcelona (a baix) es feren ressò de la
festa a llaor de Sant Magí el dia 18 d´agost de 1949.
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L´altar major de la Basílica es va improvisar després de la destrucció de 1936. Aquest
era l´aspecte que oferia el dia de les celebracions solemnes.
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Primera edició de Goigs a llaor de Sant Magí patrocinada par la seva Confraria des de
que estava a la nova seu de Santa Maria. Fou impresa per Gràfiques Casulleres el
1941. El confrare Lluís Mallafré dibuixà la Tarragona murallada.
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Vista de l´exposició del Santíssim el Dijous Sant a l´altar major de Santa Maria.
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La segona edició de Goigs, també impresa a Gràfiques Casulleres, era de 1951. El
confrare Lluís Mallafré feu les il·lustracions dels escuts.
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La dècada dels anys cinquanta començava amb un nou projecte
que era esculpir una nova imatge de Sant Magí per ser venerada a
la Basílica de Santa Maria del Mar.
Els solemnes cultes a llaor del Sant es celebraren cada any amb
molta devoció i rellevància. La Confraria editava per la diada un
programa diferent cada any amb totes les celebracions del dia.
Era costum que, per ordre d´antiguitat, el dia de la festivitat cinc
confrares seguessin al Presbiteri, tots ells homes, doncs les dones
no podien pujar a l´altar a aquella època.
Respecte als anys anteriors a la guerra civil de 1936, dins dels
cultes, s´havia suprimit la Novena a llaor de Sant Magí, malgrat tot,
la missa solemne, el panegíric del Sant, el cant dels Goigs i per la
tarda, el res del Rosari amb la veneració de les santes relíquies, es
seguia fent.

Imatge de Sant Magí que presidia i presideix la taula petitòria, i reliquiari que
besaven els fidels el dia de la seva festivitat. La imatge fou donada a la Confraria
l´any 1940 per el confrare Felip Julià. El reliquiari fou donat per la família Perulles.
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Programa dels Cultes de l´any 1951. No hi havia canvis respecte al format començat
el 1941 malgrat en el programa es deixaren l´acte de la benedicció de l´aigua.

El 1959 la missa tingué lloc a la Cripta per causa de les obres de l´altar major. Es
suprimí el res del Sant Rosari a la missa de Comunió.
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El dia 29 de març de 1955 la Junta Directiva de la Confraria de Sant
Magí va prendre l´acord d´encarregar una imatge del Sant al
confrare i escultor d´Amposta Inocenci Soriano Montagut. El cost de
l’escultura era de deu mil pessetes, que serien pagades per els
confrares per tal de venerar a la Basílica el Sant Patró.

Maqueta de la imatge aprovada per la Junta.
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Per a recollir els fons necessaris es va enviar aquesta circular a tots els confrares.
Finalment, l’escultor va cobrar la totalitat el dia 12 de gener de 1956, una vegada
aprovada per el Bisbat la imatge.
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Juntament amb l´aprobació, el Bisbe Gregori també va autoritzar al cardenal de
Tarragona, Benjamin Arriba y Castro per oficiar la Benedicció i la conseqüent
cerimònia.
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La imatge de Sant Magí tal com va ser entregada el 1956. Posteriorment l´escultor
Inocenci Soriano Montagut afegiria l´escut de la Confraria a la peanya.
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Invitació i programa de la cerimònia de Benedicció.
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El Cardenal de Tarragona oficiant la cerimònia.
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El diari La Vanguardia del dia 10 de gener de 1956 publicà, amb fotografia i a
primera plana, la notícia de la Benedicció de la imatge de Sant Magí.
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Els Amics dels Goigs de Barcelona
patrocinaren una edició commemorativa.
Hi hagueren dues edicions, una a un sol
full, i l´altre a doble full, que es repartí als
Confrares. Al seu interior trobem, en un
costat un gravat de la vida de Sant Magí i
a l´altre els Goigs. Els membres de la Junta
tingueren una edició personalitzada amb
el nom de cadascú.
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Una vegada beneïda la imatge de Sant Magí, es col·locà a l´altar del Sagrat Cor, a la
l´esquerra. L´any següent, 1957, la Confraria regalà la imatge de Santa Tecla, obra
del mateix escultor, que fou col·locada a la dreta del Senyor.
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La ubicació de la Capella de Sant Magí es troba al lloc senyalat amb vermell al plànol.
Si entrem per la porta lateral, dita La Porta de Santa Maria, situada davant el Fossar
de les Moreres, és la segona a la dreta direcció altar major, i està senyalada en el
planell de la parròquia com a capella número 8.
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El 1956 es restablí una tradició secular de la Confraria de Sant Magí de Barcelona.
Com hem vist, abans s´anava a buscar l ´aigua per a ser beneïda el dia de la
festivitat. Però també era tradició que la Confraria assistís a l´Aplec de setembre, que
era el diumenge abans de Sant Mateu, a la Brufaganya, on es trobava amb les altres
confraries catalanes, oferint el “dinar dels pobres”, dit així perquè junt amb els
confrares barcelonins i eren convidats els pobres de la comarca. Es deixar de fer en el
segle XVII per raó dels abusos i poca seriositat entre els assistents molts dels que no
eren necessitats.
“L´Il·lustre Confraria de Sant Magí, màrtir, de
Barcelona, ha fet ofrena al Santuari de Sant
Magí de la Brufaganya, en els mateixos
paratges que el Sant Anacoreta santificà amb
la seva vida de sacrifici i amb el sacrifici de la
seva vida, d´una vidriera pel rosetó de la
façana, en homenatge i per devoció al seu
gloriós patró i protector.”
Aquest era el text del revers de l´estampa
reproduïda i que es donà a l´Aplec del dia 20 de
setembre de 1959, data en que es feu l´ofrena
oficial.
Els barcelonins devots de Sant Magí al seu
patró.
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Seguint la divulgació gogística de la Confraria, l´any 1959 s´editaren uns Goigs a
doble full amb xilografies d´Antoni Gelabert.
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L´any 1967 la missa de comunió es va fer a les dos quarts de vuit del matí cantant-se
els Goigs i tot seguit la veneració de les santes relíquies. El motiu fou que el dia de
Sant Magí esqueia en dissabte, per això la dita missa es celebrà el divendres per no
coincidir amb la missa vespertina dels dissabtes.

A partir de 1968, l´aigua de la Brufaganya es beneiria abans de la missa solemne.
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Consolidada la Confraria de Sant Magí a la Basílica de Santa Maria
del Mar, la dècada dels anys seixanta portà un nou projecte.
L´antiga bandera de 1742, que ja portava més de dos-cents anys
assistint a tots els actes de la Confraria, tan religiosos com
populars, demanava un retir per no sofrir un dany irreparable.
L´antiga Bandera que era portada per el Banderer a cavall, tan per
rebre l´aigua de la Brufaganya com per encapçalar la processó de
Sant Magí al barri de la Ribera, deixà pas a una nova Bandera més
petita. Pensem que l´anterior tenia unes mesures de 175
centímetres d´ample x 225 centímetres de llarg. Mesures que eren
pròpies de l’època en que es va fer, però del tot exagerades per l´ús
actual.
S´encarregà la seva confecció a les monges clarisses del Monestir
de Sant Benet de Montserrat. Precisament, la seva ordre radicava al
Monestir de Santa Clara, al Tinell, on la Confraria tenia l´estatge
canònic i social abans de 1936.
La Bandera fou confeccionada amb seda natural damasquinada, de
color grana. Les seves mesures són 125 centímetres, d´ample per
210 centímetres de llarg. A l’anvers, es reproduí els mateix brodat
que l´anterior de 1742. Es a dir, la imatge de Sant Magí amb dues
imatges més petites de Sant Sebastià a cada costat. Al revers,
l´escut de la Confraria amb l´any de la seva confecció: 1961. L´asta
és de fusta d’embero procedent de la Guinea, fou donada per un
confrare Sebastià Potau Teixell.. L´escut que la corona fou cisellat
en argent per el joier i confrare Amadeu Bagués, i fou donat per el
confrare Major aleshores, Marqués de Marianao.
El cost de la confecció de la Bandera fou sufragat per donatius dels
confrares, en total es recolliren 15.960 pessetes.
Finalment la nova Bandera fou beneïda a la Basílica de Santa Maria
del Mar el dia 18 de març de 1962. El solemne acte fou presidit per
el Bisbe Laureano Castán Lacoma, essent els padrins La Marquesa
de Marianao i el Marqués de Muller.
L´alcalde de Barcelona hi va ser convidat i acudí amb la Guàrdia
Urbana de gala. La coral Flors de Maig, dirigida per el mestre Jordi
González Camprubí, interpretà els Goigs a llaor de Sant Magí en
acabar la solemne benedicció.
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La nova bandera que fou beneïda el 18 de març de 1962.
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Moment de la benedicció a la Basílica de Santa Maria del Mar.

Recordança del solemne acte. Xilografia obre d´Antoni Gelabert.

235

La Confraria patrocinà una nova edició dels Goigs a càrrec de Ricard Vives i Sabaté.
L´exemplar reproduït fou estampat sobre autèntic pergamí i acolorit a mà.

236

El dia 10 de juny de 1964, moria el Dr. Joan
Llombart i Bargalló, rector de la Basílica i
Consiliari de la Confraria de Sant Magí. Nascut a
Tarragona l´any 1875, rector des de 1948, a ell li
devia la Confraria la seva restauració i el que és
més important, la recuperació del culte a Sant
Magí, únic temple a Barcelona on es podia assistir
el dia de la seva festivitat als tradicionals actes
litúrgics que s´iniciaren al segle XVI. La fotografia
correspon a l´any 1952, celebració dels 50 anys de
l´ordenació sacerdotal del Dr. Llombart.

El desembre de 1964 la Junta de la Confraria visità a l’ecònom de la
Basílica, Mossèn Josep Cucurull Serra, que esdevenia el nou
Consiliari. El dia 3 de febrer de 1965 fou nomenat com a tal per el
Bisbe de Barcelona.

Mossèn Josep Cucurull Serra rebent un obsequi dels membres de la Junta directiva,
Lluis Bonet, Josep Maria de Muller i Joaquim-Antoni Rossell.
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Des de 1940 el domicili de la Confraria radicava al despatx parroquial. A partir de
1969, amb motiu del canvi de l’adreça del despatx parroquial, també canvià el seu
domicili social:

La dècada dels anys setanta comportaria pocs canvis als cultes i a
la devoció a Sant Magí. Mossèn Cucurull seguia amb la continuïtat
del seu antecessor. La Confraria es responsabilitzava de què es
celebressin els tradicionals cultes al seu Patró.

L´any 1979, per primer vegada, es traslladà la celebració de la festa de Sant Magí al
dia següent, doncs esqueia en diumenge. La missa de comunió, cant dels goigs i
veneració de les relíquies es seguia fent per la tarda a dos quarts de vuit.
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La dècada dels vuitanta portà canvis importants. En primer lloc es
commemorà el quatre-cents aniversari de la Confraria de Sant
Magí. Per aquesta efemèride es programaren diferents actes. El 21
de setembre s´entregà una placa de marbre al Santuari de la
Brufaganya recordant el IV Centenari. El 30 de Novembre es feu
entrega d´un ex-vot a l´ermita del Portal del Carro de Tarragona, i el
dia 3 de desembre es celebrà una missa solemne d´acció de
gràcies a la Basílica de Santa Maria del Mar, fou oficiada per el
Cardenal-Arquebisbe Doctor Narcís Jubany. En acabar es
veneraren les santes relíquies i la Coral dels antics escolans de
Montserrat interpretà els tradicionals Goigs a llaor de Sant Magí.
Fou encunyada una medalla de bronze, segons projecte de l´
escultor Soriano Montagut, d´edició limitada.

Els actes del IV Centenari es tancaren a Montserrat el diumenge de Passió de 1981.
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Els dos Ex-Vots commemoratius del IV Centenari, el primer ofert al Santuari de la
Brufaganya i el segon a l´Ermita del Portal del Carro de Tarragona. Aquest darrer fou
obra del confrare Adolf Iglesias. (Oli sobre taula)
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Estampa commemorativa i l´anvers i el revers de les medalles de bronze encunyades.
La imatge de Sant Magí, reproducció de la que es venera a Santa Maria del Mar, i la
dita Basílica al fons. Al revers, els escuts de la Confraria, de Tarragona i de Barcelona
i les dates de fundació i de la celebració del IV Centenari.
Tan la imatge com la medalla foren obres de l´escultor Inocenci Soriano Montagut.
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Edició de Goigs commemorativa del IV Centenari. Juntament amb l´edició popular,
se’n va fer una altre en paper de fil i acolorida a mà.
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Com colofó a la celebració del IV Centenari de la Confraria de Sant Magí de
Barcelona, s´edità un opuscle de seixanta pàgines, amb notes històriques de la
confraria barcelonina a càrrec de l´arxiver diocesà Josep Maria Martí Bonet, amb un
relat expositiu dels darrers 40 anys de la Confraria a càrrec de Lluís Bonet Punsoda,
un treball sobre l´arribada de l´aigua de Sant Magí a Barcelona a càrrec de
l´historiador Josep Maria Madurell i Marimon, i altres interessants articles i imatges.
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L´any 1983 Mossèn Josep Cucurull Serra, rector de la Basílica i
consiliari de la Confraria va complir els cinquanta anys de sacerdoci.
Aquell mateix any, les despulles del Doctor Llombart foren
traslladades a la Capella de la Verge del Roser. Es complí el sisè
centenari de la Basílica de Santa Maria del Mar. La Confraria de
Sant Magí s´hi adherí organitzant una exposició de Goigs a dins de
la Basílica on s´exhibien les advocacions venerades al llarg dels
segles als altars del Temple.
L´any 1984 traspassà qui fou la veritable ànima de la devoció a Sant
Magí i de la seva Confraria, Lluís Bonet i Punsoda. Recordem que,
Mossèn Llombart i ell mateix, restauraren el culte maginià a
Barcelona.

Lluís Bonet i Punsoda, a l´esquerra, ànima de la Confraria i etern devot de Sant Magí,
qui el portà dins del seu cor fins els darrers moments de la seva vida.

L´any 1985 moria el Rector de Santa Maria del Mar, Mossèn Josep
Cucurull i Serra, qui havia estat ecònom de 1964 al 1983, i Rector
de 1983 a 1985. Mossèn Cucurull sempre donà suport als actes de
la Confraria i especialment a la devoció a Sant Magí.
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El mateix any fou nomenat nou Rector el Doctor Francesc Tort i
Mitjans, doctor en Teologia (ram Història de l’Església), i nou
Consiliari de la Confraria de Sant Magí.
Duran el seu rectorat, esdevingueren canvis en la celebració de la
festivitat de Sant Magí. La Missa vespertina que s´oferia per el
confrares difunts el mateix dia de la festivitat del Sant Patró, l´any
1986 passà a celebrar-se el segon diumenge de novembre. Fins el
dia d´avui es segueix oficiant.. El tradicional sermó de Sant Magí es
va fer des de l´arribada del nou Rector per ell mateix.

Benedicció de l´aigua de la Brufaganya a càrrec del Consiliari Dr. Tort.

Els confrares veneren les santes relíquies una vegada finalitzada la missa de la
festivitat de Sant Magí.
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Mentre es veneraven les santes relíquies, l´escolania interpretava els Goigs.

Aquesta fou la nova etiqueta que es posà a les ampolletes des de 1984. La diferència
amb l´anterior era el redactat en català. Des de 1984 els confrares germans Jujol
s´encarregaren d´organitzar la festivitat del Sant a Santa Maria del Mar. Portaven
l´aigua de la Brufaganya i tenien cura de la taula que es parava davant de l´altar de
Sant Magí on mai hi faltaven les ampolletes d´aigua, goigs, estampes, llibres...
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Edició de Goigs de 1986. Es reprenien les edicions dels Goigs que es donaven als
assistents a la festa de Sant Magí. El Programa d´actes s´enviava als confrares.
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La dècada dels noranta comportà el trasllat del Dr. Tort, i la festivitat
de Sant Magí del 1995 fou oficiada per l´administrador de la Basílica
Mossèn Josep Llaurador Serrat, però el Dr. Tort era el Consiliari de
la Confraria, i estigué present a la celebració de la festivitat.

L´any 1997, l´Arquebisbat de Barcelona anomenà un nou rector i
per tant el nou Consiliari de la Confraria de Sant Magí. Mossèn
Albert Taulè Vinyes, qui oficià les festivitats del Sant el mateix any.
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El nou Rector Mossèn Albert Taulè Vinyes, beneint l´aigua de la Brufaganya.

Seguint la tradició, els confrares assistents a la celebració de la festivitat de Sant
Magí veneren les santes relíquies de mans del Consiliari de la Confraria, Mn.Taulè.
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Entrem al segle XXI. La devoció a Sant Magí segueix present a la
ciutat comtal i a la Basílica de Santa Maria del Mar, tutelada per el
seu rector i els confrares i devots del Sant.
Per adaptar-nos a les necessitats de la Parròquia, el 2003 es
traslladà la celebració de la festivitat al dia 17 d´agost, que era el
diumenge més proper al dia 19 que és el senyalat al calendari
litúrgic com el dedicat a Sant Magí. Des d´aleshores, aquesta
celebració es fa coincidir amb diumenge, canviant l´hora de la missa
a les onze del matí.

El programa de 2003 ja consta el canvi de dia de la celebració i de l´hora de la missa.

Des de l´any 2000 es
modificà
l´etiqueta
de
l´ampolla d´aigua de Sant
Magí. S´hi afegí l´escut de
Barcelona conservant el
mateix gravat del Sant.
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Amb motiu de la celebració del cinquantè aniversari de la imatge de Sant Magí
regalada per la seva Confraria a la Basílica, s´encarregà a l´artista Bruno Gallart, una
placa de marbre que es col·locà a la seva capella per la festivitat del Sant el 2006. Al
mateix temps es deixava constància de la presència canònica de la Confraria.

L´any 2007 traspassà el Rector de Santa Maria Mossèn Albert
Taulè Vinyes, i el 23 de setembre del mateix any fou nomenat nou
Rector Mossèn Ignasi Mora Terrats i per tan, nou consiliari de la
Confraria de Sant Magí. S´iniciava una altra època. La missa de la
festivitat es seguí celebrant a les onze del matí.
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Mossèn Ignasi Terrats Mora beneint l´aigua de Sant Magí lluny.

Les ampolletes d´aigua foren portades per darrera vegada,
barcelonina, l´any 2009.

per la Confraria
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L´any 2009 comportarà canvis en la celebració de la festivitat de
Sant Magí. En primer lloc, aquest any ja no es veneraren les santes
relíquies en acabar la missa. Juntament amb el Consiliari de la
Confraria i la seva Junta Directiva, decidiren que no es seguís fent
la veneració que es feia des de 1951. Abans i des de 1940, es
venerava la imatge barroca de Sant Magí que era posada sobre
l´altar major, al costat esquerra del celebrant.
També el 2009 fou l´últim any que els germans Josep Maria, Tecla i
Teresa Jujol Gibert es feren càrrec de l´organització de la festivitat
de Sant Magí que comportava tenir cura de les edicions d´un
programa amb les celebracions, uns goigs a llaor del Sant, i portar
les ampolletes d´aigua de la Capella de les Fonts de Sant Magí per
ser ofertes als confrares i fidels el dia de la festivitat a Santa Maria
del Mar, després de vint-i-cinc anys de fer aquesta tasca.
Com homenatge als Germans Jujol, la Confraria
volgué portar per la festivitat de 2009 la imatge
barroca per a presidir la taula on es posaven les
ampolletes d´aigua, els goigs, medalles, llibres...
tot relacionat amb Sant Magí. També a partir
d´aquell any es retirà el domàs amb el brodat del
Sant que cobria tradicionalment la taula. Degut a
la seva antiguitat tenia que ser preservat per
evitar un dany irreparable.

D´esquerra a dreta, Josep
Maria, Tecla i Teresa Jujol
Gibert. Al fons, Jordi Rossell
Carol. Els primers deixaven
ben encarrilada la tasca de
l´organització de la festivitat a
Sant Maria del Mar. El segon,
era i és, l´encarregat des de
llavors de mantenir l ´antiga
tradició.
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Edició de Goigs a càrrec de la Confraria amb orla original de la confraressa Tecla
Jujol. Eles goigs eren repartits a la festa de Sant Magí i a l´Aplec entre tots els
assistents.
255

Des de 2010, l´aigua de Sant Magí que es beneeix a Santa Maria del Mar, és
proporcionada per la Confraria i portants de l´aigua de Tarragona.

A partir de 2011 els actes litúrgics de la celebració de la festivitat van passar a les 12
del matí d’acord amb la decisió presa juntament amb el Consiliari de la Confraria.
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Darrera benedicció de l´Aigua per el Consiliari Mossèn Ignasi Mora Terrats, doncs
malauradament, després de veure complert el seu projecte de restablir les campanes
de Santa Maria del Mar, el primer de gener de 2013 entregava la seva ànima al
Senyor. De la seva mà, el culte a Sant Magí es seguia mantenint a Barcelona.

Els confrares davant l´altar de Sant Magí una vegada beneïda l´Aigua.
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L´any 2014 prengué possessió com a Rector de Santa Maria del
Mar, el teòleg Dr. Salvador Pie Ninot, nou Consiliari de la Confraria
de Sant Magí. També aquest any es complia el setanta-cinquè
aniversari de la restauració del culte Maginià. La festa del Sant
Patró fou oficiada per el nou Rector qui dedicà part de l´homilia al
Sant anacoreta i la seva Confraria barcelonina. Entre tots els
assistents es repartí una magnífica reproducció de gran format, de
l’aquarel·la de l´artista Hilari Alfaro, representant la processó de
Sant Magí que tenia el recorregut per els barris de Sant Pere i la
Ribera en el segle XVIII. Aquest bell obsequi fou per a celebrar la
dita restauració del culte a Sant Magí a la ciutat de Barcelona.

La representació artística evoca les dues processons que existien a Barcelona en
honor de Sant Magí. La part superior, representa a l´Andador, cavallers i abanderat
que pertanyien a l’Església de Sant Sebastià del barri de la Ribera. La part inferior
pertany a la processó del barri de Sant Pere de les Puel·les, on hi eren presents els
ermitans i la imatge de Sant Magí era portada sobre una peanya. Les processons no
coincidien en el mateix dia de la festivitat per no interferir les celebracions
litúrgiques.
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Mossèn Salvador Pie Ninot oficiant la seva primera Missa el dia de la festivitat i la
benedicció de l´aigua de la Brufaganya davant de la Capella de Sant Magí.
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Confrares i devots adquirint les ampolletes d´aigua beneïda i els Goigs del Sant.

Les ampolletes d´aigua de les Fonts de Sant Magí.
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Exemplar dels Goigs que cada any edita la Confraria de Sant Magí per obsequiar als
confrares i devots que assisteixen a la celebració litúrgica de la seva festivitat a la
Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona.
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AQUEST LLIBRE S´ACABÀ D´ESCRIURE
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FESTIVITAT DE SANT MAGÍ MÀRTIR
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