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SANT MAGÍ A VIDRÀ I A LLAÉS (LLAERS)

Josep Mas Segura

Al municipi de Vidrà i a la veïna 
població de Llaés (Llaers) del municipi 
de Ripoll, també hi havia devoció a Sant 
Magí.

L’any 1973, la Impremta Maideu, va 
editar el Goigs del gloriós / màrtir i ermità 
/ Sant Magí / Mas Vila de la parròquia 
de / St. Bartomeu de Llaers / Bisbat de 
Vic. Suposo que es tracta de la Impremta 
Maideu de Ripoll. (Imatge 1)

Al darrera del goigs hi ha unes Notes 
signades per Carles Babot Boixeda1, Soci 
d’Honor i Ex-president dels “Amics del 
Goigs” de Barcelona, on explica que en 
aquest Mas de la seva família hi havia una 
litografia feta a València en la Litografia 
de Sanchis l’any 1872, de la pintura del 
Sant que es venerava a la parròquia de 
Santa Catarina de la ciutat de Palma de 
Mallorca. Un fotogravat d’aquesta lito-
grafia encapçala l’edició del goig. 

A la mateixa nota, també dóna refe-

1 Podeu consultar la seva biografia en aquesta pà-
gina d’Internet: https://ca.wikipedia.org/wiki/Car-
les_Babot_i_Boixeda [Consulta juny 2021].

rència d’un altar de la parròquia de Sant 
Hilari de Vidrà, adreçant-nos al llibre Mil 
anys de la parròquia de Sant Hilari de 
Vidrà, de l’historiador i prevere Antoni 
Pladevall i Font2, Gráficas Diamante, 
Barcelona, 1960. 

A la pàgina 59 d’aquest llibre hi ha 
aquesta informació “... El 12 de juliol 
de 1637 l’escultor de Ripoll, Domènec 
Casamira, va comprometre’s que dintre 
de tres anys hauria fet un retaule per a 
Sant Hilari en substitució del vell, amb 
la particularitat que «havia de sentar-lo 
fora de la primera volta hi ha de tocar al 
Déu lo Pare que sta pintat en laltra volta 
y de cada part té de tocar los esmaris ab 
los cantons de las cornisas y té de ser fet 
conforme la trasa formada de ma de mi 
Pere Farreras rector». Altres detalls de la 
contracta especifiquen que l’escultor ha 
de fer un sagrari que ha d’estar a l’alçada 
de la llosa de l’altar fins als peus de Sant 
Hilari, i que en dit retaule hi ha de posar 

2 Podeu consultar la seva biografia en aquesta pàgi-
na d’Internet: https://ca.wikipedia.org/wiki/Anto-
ni_Pladevall_i_Font [Consulta juny 2021].
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les imatges de Sant Ramon de Penyafort 
i Sant Magí i pintar entorn de Sant Hilari 
els quatre doctors de l’església llatina: 
Sant Agustí, Sant Ambrós, Sant Jeroni i 
Sant Gregori.” Hi ha la nota de peu de 
pàgina amb aquest text: “(51) Arx. Par. 
Vidrà, Man. 1 del rector Ferreras, fol. 31.”

A les pàgines 89 i 90 hi trobem: “En el 
llibret de ‘Compliment pasqual’ de 1837, 
dóna un cens de 621 persones de comunió 
i confessió per tota la parròquia; s’excep-
tuen els menors de catorze o quinze anys 
que de seguida passarien de 180 a 200, 
ço que donaria un total de 800 persones.

Les 119 famílies que es repartien el 
cens estaven distribuïdes així: 42 a la Sa-
grera o població... i sis al barri de Creu de 
l’Arc... Sorprèn, sobretot, la gran floració 
de masos... ”. 

Un d’aquest masos és el Mas Magí3, 
actualment totalment enrunat. Estava si-
tuat a la obaga de Curull entre Can Pardal 
i Mas Fred.

Segons podem llegir al mateix llibre 
(pàgina 39), al segle X el Castell de 
Milany pertanyia als comptes de Besalú. 
L’any 964 sota la vigilància de l’abat de 
Sant Joan com a senyor alodial i del castlà 
de Milany com a senyor jurisdiccional, 
posseïa el terme de Milany i les parròquies 
de Vidrà, Llaers, Vallfogona amb la su-
fragània de Sant Vicens de Puigmal, Sant 

3 Podeu ampliar la informació a: https://www.vall-
gesbisaura.com/territori/cases-de-pages/vases-de-
pages-magi-a-sant-pere-de-torello/ [Consulta juny 
2021].

Mas la Vila de Llaés (1). Autor: Moreno, J.M. / Puig i Castells, Antoni. 
Pàgina web: http://calaix.gencat.cat/handle/10687/85350 [consulta juny 2021].
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Pere de Milany i Sant Antoni de Collfred.

El llibre detalla un esbós de la ge-
nealogia del senyoriu on hi trobem que 
Sança de Milany, filla de Pere de Milany, 
es casa amb Bernat Galzeran de Pinós, 
del senyors de Pinós i Mataplana, perdent 
així el cognom de Milany i continuant la 
genealogia amb el cognom Pinós. Ramon 
Galzeran de Milany i Pinós (1420-1437).

El cognom Pinós el trobem a la Baro-
nia de la Llacuna i en altres indrets.

La portada d’aigua a Saragossa o 
Madrid descrita als llibres del Santuari, 
podria ser que fos per dur-ne als senyors 
de la Baronia de la Llacuna que hi vivien?

La devoció a Sant Magí, podria 
haver-la propiciat aquesta vinculació 
familiar?

Ho deixo amb aquests interrogants 
per tal que algú hi pugui fer un correcte 
seguiment i estudi.

***

De l’important obra escrita per Antoni 
Pladevall i Font, cal destacar aquest arti-
cle: Sant Ramon del Portell, Sant Magí 
de la Brufaganya i Sant Segimon del 
Montseny, els tres santuaris dedicats a 
un sant, més grans de Catalunya, publicat 
a Revista Vic. Vic : [s.n.], 1934-. 1997, 
p. 37-43. Així com també el text que va 
escriure al llibre Cims, Valls i Santuaris 
Catalans, de Jordi olavarrieta, Edició 
Caixa de Barcelona, 1983, les pàgines 
259-262, estan dedicades a Sant Magí de 
la Brufaganya.


