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SANT MAGÍ A TORTOSA

Josep Mas Segura

Fins fa ben poc l’únic que coneixia 
de Sant Magí relacionat amb Tortosa era 
l’edició del Goigs en alabansa del gloriós 
martir Sant Magí, que se cantan en la 
sua Capella del Portal del Carro de la 
Ciutat de Tarragona, la qual se librà de 
la voladura dels Gavaigs, ahont lo Sant 
dispensa lliberalment los favors als seus 
Devots, imprès a Tortosa per Joaquim 
Puigrubí i Canals. (Imatge 1).

L’encapçalament ja indica que és pos-
terior a la Guerra del Francès 1808-1814, 
fent referència al fet ocorregut el dia 18 
d’agost de l’any 1813, quan la Capella es 
va salvar de ser destruïda per les tropes 
franceses que a l’abandonar Tarragona 
van fer voladures en diferents indrets 
de la muralla. Tot i encendre la metxa 
varies vegades no va esclatar la càrrega 
explosiva situada a la base de la muralla 
de la Capella. Avui dia es conserva aquella 
metxa a la Capella de Sant Magí del Portal 
del Carro de Tarragona. (Imatge 2).

Durant el període de confinament 
per causa de la pandèmia del Covid-19, 
en una de les consultes a la Biblioteca 

de Catalunya, vaig trobar aquest goig: 
Gozos del Glorioso Hermitaño, y Martyr 
de Christo S. Magin, que se venera en 
la Capilla de San Roque en la ciudad de 
Tortosa. Tortosa: por Josef Cid Impresor, 
y L[ib]rero, Año 1787. (Imatge 3).

La Capella de Sant Roc de Tortosa, 
avui dia ja no existeix. Això és el que 
he trobat a aquesta pàgina d’Internet: 
tortosaantiga.blogspot.com/2012/06/la-
capella-de-sant-roc.html?m=1, [Consulta 
juliol 2020]:

“Un espai per al culte. 

La capella donava la sortida al riba-
rec de la ciutat de Tortosa, moll de fusta 
fet per estaques de riba de rec al marge 
esquerre del riu, que facilitava que els 
bucs ancoraren en aquella part. 

La capella es situava a tocar de riu, 
tot just al cap del carrer que porta el seu 
mateix nom, la qual va desaparèixer als 
anys 70 del segle XIX, l’any 1874 a con-
seqüència d’una riuada i barrancada que 
la va enderrocar. Rebentades les parets el 
Sant passa a formar part dels patrons que 

Festa de Sant Magí. Cervera, 2021.
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Imatge 1.
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Imatge 2.- Postal Àngel Toldrà Viazo. Barcelona.

han surat pel riu al llarg de la història, 
al Roc el van recollir aigües avall prop 
d’Amposta. -La imatge que’s veneraba 
a la esmentada capella fou recullida per 
los Ampostins al pasar surar per davan 
d’Amposta en les aigües del Ebro, quan 
se la endugué la riuada y barrancada 
del Rastre del any 1874 qu’enderrocá 
la capella- escrit publicat a la Veu de la 
Comarca el 28 d’agost el 1904. La capella 
mai va ser reconstruïda, ja que el culte a 
Roc, molt popular a la ciutat (copatró de 
la ciutat; amb l’Àngel Custodi, La Cinta, 
Santa Càndida i Santa Còrdula), es va 
traslladar a una capella lateral de la veïna 
església del Roser, on va perdurar la seva 
devoció fins el primer terç del segle XX. 
La capella era de nau única, amb sostre a 
tres aigües i façana principal amb un petit 
frontó coronat amb elements decoratius”. 
Com podeu veure en aquest escrit no hi 

cap menció a Sant Magí.

L’església del Roser formava part del 
convent dels Dominics, desamortitzat 
l’any 1835 (Desamortització de Men-
dizábal), adquirint la capella la condició 
de Parròquia del Roser. Posteriorment fou 
traslladada amb el mateix nom a l’altra 
banda del riu. La primera pedra de la nova 
església es va col·locar el 4 de desembre 
del 1911, les obres es van acabar el 25 de 
juny del 1914. 

Al llibre Art i patrimoni a Tortosa, 
Volum II, de Joan-Hilari Muñoz i SebaS-
tià, Tortosa 2018, hi podem llegir a la 
pàgina 47: “... la construcció del nou pont 
de l’Estat, les rampes del qual ja havia 
suposat el sacrifici d’una altra església 
barroca, la de l’antic convent del Roser, 
va obligar a fer una reforma urbanística 
entre el Mercat i la Plaça de la Constitució 
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Imatge 3.- Gozos del Glorioso Hermitaño, y Martyr de Christo S. Magin: que se venera en la Capilla de 
San Roque en la ciudad de Tortosa. Tortosa : por Josef Cid, 1787. [1] full: il, xilografia ; 28x17,5. 

Biblioteca de Catalunya. Barcelona.
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(Foto de Fototeca nacional): Fotografia del Archivo RUIZ VERNACCI. Nº de Inventario VN-06419.
Título: TORTOSA (Tarragona)- Vista general de Tortosa. Autor de la fotografia: Laurent, J. (1816-1886)

Fecha de la toma: Entre 1860 y 1886. Instituto del Patrimonio Cultural de España, MCD.

(actual baixada del pont) per tal de facilitar 
el pas de vehicles”.

Per tal de poder ampliar les dades, vaig 
fer una consulta per correu electrònic, al 
Museu de Tortosa, amb la següent res-
posta: ... a part de les dades que ha pogut 
trobar sobre la capella, a nosaltres no ens 
consta cap altre tipus d’informació. Però 
per poder profunditzar més, li recomanem 
que consulti els webs o es posi en contacte 
amb la Biblioteca de Tortosa: http://bi-
bliotecamarcellidomingo.blogspot.com/; 

l’Arxiu Comarcal del Baix Ebre ac-
baixebre.cultura@gencat.cat

 i l’Arxiu de la Catedral. https://www.
lasantacinta.com/reial-arxiconfraria/
arxiu-capitular/ 

o enviar un correu al mateix a l’adreça 
electrònica arxiucatedral@bisbattortosa.
org . 

En aquestes llocs pot trobar tot tipus 
d’informació local. 

També pot consultar els dos volums 
d’Art i Patrimoni a Tortosa de Joan-Hilari 
Muñoz i Sebastià.

El següent correu el vaig adreçar a 
l’Arxiu de la Catedral. La resposta gairebé 
immediata de Mn Josep Alanyà, Canonge 
arxiver, és la següent: ... Tota la informa-
ció que tenim d’aquesta capella de sant 
Roc està publicada per Joan Moreira en 
el llibre del folklore tortosí, p. 652-654, 
editat a la impremta Querol de Tortosa 
l’any 1934. 

El Servei de préstec Interbibliotecari 
de Catalunya, m’ha facilitat els dos vo-
lums Del folklore tortosí, Joan Moreira. 
Edició en facsímil de la col·lecció Bibli-
oteca Ebrenca. 1999. Centre de Lectura 
de les Terres de l’Ebre. Tortosa. 

Capella de sant Roc.
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Fotografia de Bonaventura Masdéu.
Font: CU Arxiu Comarcal Baix Ebre.

Al primer volum a la pàgina 86, dins 
del Capítol V, ¡Mare, sang!... –Reméis 
casolans. –Invocacions. –Creencies. –Su-
perticions. –Bruixeries i altres imbuïments 
populars, hi he trobat una Oració per a 
curâ les angines. “A Belem hi ha tres 
noietes./ La una cus /i l’altra fila / i l’altra 
en oli de la llantia de Sant Maigi, / cura 
l’angina”. Se fan tres creus i’s diuen tres 
Pare nostres. Tot seguit n’hi ha una altra. 
“Sant Pere i Jesucrist / los dos van per 
un camí, / ne troven a Sant Maigí. / -Tu 
Maigí, ¿qué fas aquí? / - Aquí estic que 
tinc angines, / - Úntateles en oli del llum, 
/ que lego estaran pansides”. Pare nostre.

De la pàgina 116 a la 118, al Capítol 
VI, Oracions de cégo. –Cançons de bres-
sol.- Nadales. –Solfes i cobles. –Lo Banc 
del “Si No Fos”, hi ha la cançó Les tres 
Fonts de Maigi, amb una breu introducció: 

“-Sé un cant, oncle Jeroni, que no sé, 
si deu sê oració. –

-¿Com se diu? 

-Les tres Fonts de Maigí. 

-Avore dis-ne un trocet. 

-‘Alla baix al Prat, hi havia una 
dama...’ 

-Si, ja hi caic, aquella qué sempre 
acaba dient ‘Pecador sin quieres del alma, 
pecador?’ 

-Si sinyó. ¿Vosté la sap? 

-Tota no. És una oració molt vella. Ja 
casivé ningú se’n recorda. 

-Jo l’hai arreplegat, a troços i a mos-
sos. 

- Aveam, càntala, que potsé’m vindrà 
a la memòria. 

Imatge en la que observem
on era l’església.
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Postal d’Àngel Toldrà Viazo.

-Quan jo digue allò del ‘Pecador’, can-
teu tots; voreu si fa bonic”. (Document 1).

Al segon volum, a la pàgina 656, 
dins el repertori d’onomàstiques del mes 
d’agost, hi trobo:

“ Dia 19 – Sant Maigí.

Abogat contra la pigota i les quartanes.

Bastanta devoció, tenia’l nostre poble 
al Sant fill de Tarragona.

A la primera part d’este llibret, va’l 
romans de les ‘Tres fonts’, molt popular 
en altres temps, que prova com lo nostre 
poble cantava les excel·lencies de l’aigua 
del Sant Anacoreta”.

El peu d’impremta Puigrubí i Canals, 
és molt habitual a les publicacions tarra-
gonines, però a Tortosa m’estranyava, per 
esbrinar-ho vaig seguir cercant a Internet.

A l’article d’Enric Querol Coll, El 

restabliment de la impremta a Tortosa: 
Josep Cid, 1780, publicat a la Quaderns 
de l’Ebre, Institut de l’Ebre, Tortosa, 
2010, Núm. 1, hi trobem la solució. 

A partir de 1780 es comencen a trobar 
peus d’impremta de Josep Cid fins al 
1821 data de la seva defunció, víctima de 
l’epidèmia de la febre groga. A l’article 
el Sr. Querol ens informa del testament 
de Josep Cid, fet el 19 d’agost de 1815 
(festivitat de sant Magí) “... l’impressor i 
la seva esposa Marianna Sorribes testen 
conjuntament i deixen com a hereus el fill 
Tomàs Cid, beneficiat a l’església parro-
quial de Flix, i la filla Maria Francisca, 
esposa de Joaquim Puigrubí i Canals, im-
pressor i veí de Tortosa, amb qui s’havia 
casat aquell mateix any. Sogre i gendre, 
per tant, devien treballar plegats i el darrer 
va continuar amb el taller del carrer Sant 
Roc sense solució de continuïtat”.
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Joaquim Puigrubí va viure en una 
època social i econòmica convulsa, 
l’epidèmia de la febre groga i canvis 
governamentals van marcar la seva trajec-
tòria professional. “... l’amnistia del 1840 
portaria Puigrubí de volta a Tortosa. Casat 
en segones noces amb Narcisa Ferrer, a 
la mort de l’impressor, el 1844, la vídua 
continuà al capdavant de l’establiment 
tipogràfic i llibreria del carrer Sant Roc 
fins al 1855, si més no”.

Al llibre La impremta catalana i els 
seus protagonistes a l’inici de la soci-
etat liberal (1800-1833), Tesi doctoral 
que presenta Montserrat CoMaS i Güell 
per optar al títol de doctora en Història 
Comparada, Política i Social, Director 
Dr. Borja de Riquer, Bellaterra, desembre 
2009, hi trobem a la llista d’impressors 
que ens ajudarà en la recerca del peu 
d’impremta tortosí: 

(Pàg. 210) “CanalS. Tarragona. 
Magí i Pere. Impremta de mitjan segle 
XVIII.  Hi treballaven els dos germans, 
Magí i Pere el qual, en morir, va deixar el 
negoci a la seva vídua Maria. En aquesta 
impremta hi havia de regent Miquel Pui-
grubí que es casà amb la filla i va passar 
a tenir la propietat del negoci”.

(Pàg. 323) “... Si donem per bona 
l’aplicació de la tradició segons la 
qual el més important és mantenir la 
vigència del negoci, i que una viuda 
amb una filla havia de casar-la amb 
el regent amb aquest objectiu, no ha 
de sorprendre que Miquel Puigrubí 
es casés amb una filla del matrimoni 
Pere i Maria Canals perquè els fills 
de Puigrubí duen els dos cognoms. 
D’aquesta parella van néixer Joaquim, 
Antoni i potser algun altre fill”.

(Pàg. 325) “PuiGrubi i CanalS, 
Joaquim. Tortosa.

Fill de Miquel Puigrubí, va col-
laborar ben aviat amb el seu pare a 
Tarragona. El 1810 apareix el seu 
nom conjuntament amb el del seu i 
també el 1811 amb la publicació del 
Diario de Tarragona. Fins el 1824, 
però, no trobarem notícies seves de 
forma independent quan s’instal·la a 
Tortosa i publica un llibre que no dei-
xa de ser significatiu per indicar una 
possible ideologia de Joaquim: El li-
beral arrepentido ó confesión general 
practica en la que se tratan casi todas 
las materias en que se puede habér 
delinquido un liberal revolucionario, 
la publica el P.F.M.R.D. para la ins-
trucción de los confesores... títol que 
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per altra banda es podia comprar a les 
llibreries de Figaró a Girona i d’Ignasi 
Valls a Vic; també El Monstruo mas 
deforme, mas feróz y venenoso que 
han visto jamás los siglos descrito 
por un liberal desengañado carta del 
liberal arrepentido á su confesor. La 
darrera data de la qual disposem una 
referència bibliogràfica és de 1833 i 
durant aquests anys publica fonamen-
talment llibres de caràcter religiós”.

Queda ben clara la procedència tar-
ragonina de Joaquim Puigrubí i Canals.

Document 1

“Les tres Fonts de Maigí

(Quico’l Celio i altres)

“Allà baix al Prat

hi havia una dama.

que era del dímòni

molt anturmentada.” 

Pecador

Sin quieres del alma

Pecardor.

De bon dematí

quan del llit se’n alça

la ténta’l dimoni,

fent-li entrâ galvana. 

Pecador, etz.

Tí l’astèril llépol

i sempre tí gana 

sempre minja i sempre

tí vuïda la panxa. 

Pecador, etz.

Estava tranquil·la

i a crit començava

i a cops s’ablaïa

la pobreta dama.

Pecador, etz.

Va a buscâ a Maigí

que ti santa fama,

i que la curesa

plorant-li demana.

Pecador, etz.

Maigí que la veu

tan desconsolada,

trau lo qaiatét

de dins la barraca. 

Pecador, etz.

Pega en lo gaiato

a una penya blanca

i d’aquí un ratet,

una font ne raija. 

Pecador, etz.

Pega un altre cop

i una altra font raija,

i al pegâ’l tercê

veus que’n raija una atra.

Pecador, etz.

Aquí tens tres fonts, 
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Solfa de la pàgina 9 del llibre Del fonklore tortosí.

les tres d’aigua clara:

si’n beus de les tres

quedaràs curada. 

Pecador, etz.

La una és del Pare.

Tí la virtut santa, 

de que aquell que’n beu,

sempre en gust treballa.

Pecador, etz.

L’atra n’és del Fill.

Aquella que’n tasta,

del pecat de gola, 

queda ben curada.

Pecador, etz.

La tercera font,

l’Esperit Sant ne mana,

per als mals esperits, 

medicina santa.

Pecador, etz.

Les Fonts de Maigí

curàren la dama,

que allà baix al Prat

en pecat estava.

Pecador, etz.”


