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MATAGALLS I LA PARRÒQUIA DE SANT MARTÍ DE VILADRAU  

 
Donat que diumenge passat es va celebrar el 62è aplec de Matagalls, serà bo que recordem 
un fet relacionat amb Matagalls i la parròquia de Sant Martí de Viladrau que potser no és 
prou conegut i que és bo que, sobretot, tots els feligresos de la parròquia de Sant Martí de 
Viladrau el coneguin i el tinguin ben present. En l’arxiu de la parròquia de Sant Martí de 
Viladrau hi ha una escriptura de donació, de l’any 1949, atorgada pel Sr. Santiago Bofill i 
Pascual a favor de la parròquia de Sant Martí de Viladrau, representada pel seu rector Antoni 
Cuatracasas i Boquet, i autoritzada per Sr. Frederic Trias de Bes i Giro, advocat i notari de 
l’Il�lustre Col�legi de Barcelona.   
 
En l’escriptura esmentada es diu  que a la ciutat de Barcelona, el dia 15 de febrer de 1949, 
davant del notari Sr. Frederic Trias de Bes i Giró, van comparèixer el Sr. Santiago Bofill i 
Pascual i Mn. Antoni Cuatrecasas i Boquet, rector de Viladrau, i que el Sr. Santiago Bofill 
Pascual va fer donació gratuïta a la parròquia de Sant Martí de Viladrau, d’”una parcel�la de 
terreny de cent metres quadrats aproximadament de superfície, situada en el terme de 
Montseny” i s’hi indica el nom dels propietaris amb els quals termeneja l’esmentada 
parcel�la.  
 
El motiu de la donació és molt interessant de retenir-lo per tal que no se’n perdi la memòria, 
sobretot aquí a Viladrau: el Sr. Santiago Bofill i Pascual fa la donació de la parcel�la 
esmentada “en record i homenatge a la santa memòria del beat Pare Claret, i de l’avi del 
compareixent Sr. Bofill, el Sr. Jaume Bofill i Noguer, que foren els primers que implantaren la 
Creu de Matagalls, i per la veneració que el seu pare el Sr. Ramon Bofill i Gallés, havia tingut 
sempre per la creu de Matagalls”.    
 
Aquesta donació està subjecte a uns pactes, i entre ells, destaquem el pacte més significatiu 
que la parròquia de Sant Martí de Viladrau haurà de tenir sempre present:  “La parcel�la de 
terreny donada s’ha de destinar per la parròquia de Sant Martí de Viladrau a erigir-hi la Creu 
de Matagalls, si algun dia aquesta creu desaparegués del lloc on avui es troba, procurant 
que la dita nova erecció o reposició sigui el més ràpida possible”.   
 
En la mateixa escriptura de donació hi ha un document protocolitzat, amb data del 9 de 
febrer de 1949,  en el qual es diu que el P. Joan Perelló i Pou, bisbe de Vic, autoritza Mn. 
Antoni Cuatracasas i Boquet, rector de la parròquia de Sant Martí de Viladrau, per tal que 
“procedeixi a l’adquisició dels terrenys que envolten la Creu monumental del pic de Matagalls 
del Montseny i firmi, en nom de la parròquia de Sant Martí de Viladrau, l’escriptura pública 
de la mencionada parcel�la de terreny que ofereix el seu propietari”.  
 
Per tant, la parròquia de Sant Martí de Viladrau, per donació gratuïta del Sr. Santiago Bofill i 
Pascual, té una parcel�la de terreny al cim de Matagalls i té el compromís d’erigir-hi una creu 
com més aviat possible, si mai la creu que hi ha actualment desaparegués del lloc on és ara.  
De moment, gràcies a Déu, res no fa pensar en aquesta possibilitat i, si Déu vol, la creu 
continuarà senyant Matagalls i vetllant per Viladrau.      

 
 
El mossèn 

 
 
 



AGENDA 
 

INTENCIONS DE MISSES:  dissabte, dia 16: per Carme Serra i Muntal, 
difunta; diumenge dia 17: per Mn. Ramon Homs i Franch en el primer 
aniversari de la seva mort; dilluns, dia 18: pel poble de Viladrau; dimarts, 
dia 19: pels difunts de la parròquia; dimecres, dia 20: pels difunts de la 
parròquia; dijous, dia 21: pels difunts de la parròquia; divendres, dia 22: 
per les intencions del qui ha fet l’almoina; dissabte, dia 23: per Carme 
Serra i Muntal, difunta; diumenge, dia 24, per Juana Maria Mariol Benítez, 
difunta.  

INFORMACIONS 

 

BATEIG: El proppassat dia 9 de juliol, a l’església parroquial, el nen GIL VILA i 
BASTIAS, fill d’en Pere i de la Judith, veí de Vic, va rebre el sagrament del 
Baptisme. L’enhorabona a en Gil i als seus pares i padrins.  

 
COL�LECTA PER A LES VITRINES: En la col�lecta de dissabte i diumenge passat per a 
acabar de pagar les vitrines on s’exposen i es guarden els objectes litúrgics d’orfebreria de la 
parròquia es van recollir 565,04 euros. Moltíssimes gràcies. 

 
 
DONATIUS REBUTS PER A LES VITRINES: 5,00; 100,00; 25,00; 565,04 euros. Fins 
el dia d’avui s’han recollit: 8.017,78 euros.  Moltes gràcies. 
 

 
 

ELS OBJECTES LITÚRGICS D’ORFEBRERIA QUE TENIM EXPOSATS 
 

COPÓ 
 

Copó d'argent de planta circular realitzat, aproximadament, a la 
primera meitat del segle XVIII. La peça s'inicia amb una base 
repussada decorada amb motius vegetals i florals d’on sobresurten 
quatre rostres de querubins alats. El peu està centrat per un gran 
nus gerriforme format per un cos prominent decorat també amb 
quatre rostres de querubins alats. La copa és hemisfèrica, 
lleugerament aplatada i bombada. Al igual que base i peu, 
està decorada amb quatre rostres de querubins alats 
repussats envoltats de motius florals i pseudovegetals. 
Sobre la tapa hi ha una creu vegetal de fosa ubicada 
sobre el rostre d'un altre querubí alat. 
 
El copó serveix per a guardar-hi les sagrades formes que 
es consagren en la celebració de l’eucaristia. A sobre 
l’altar, durant la missa i en el moment de les ofrenes, hi posem el copó (amb el 
pa, amb les formes, que caldrà consagrar) i el calze (amb el vi i l’aigua). 
Acabada la missa, el copó, quan conté les sagrades formes, es posa en el sagrari 
per tal que els fidels puguin practicar l’adoració silenciosa al Senyor present sota 
les espècies eucarístiques i també perquè la santa eucaristia pugui ser portada 
als malalts i als absents fora de la missa. El copó, doncs, ens ha de recordar la 
presència real de Crist en el santíssim sagrament.  


