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Article publicat a ISVAT    Oscar Farrerons Vidal 

Les primeres creus 
Està documentat que la muntanya de 
Matagalls estava coronada pel símbol 
cristià per excelꞏlència, la creu, des d’abans 
de 1694, donat que en aquella data apareix 
en una escriptura el nom de la Creu de 
Matagalls, el que fa evident que devia ser 
en aquell temps ja un element de referència 
al Montseny.  

Les primeres creus eren de fusta, per això 
els llamps i les tempestes les aterraven 
sovint, cosa que remeiaven com més aviat 
millor els veïns de Viladrau plantant-n´hi 
una de nova. Així ho recorda, en l’apartat 
dedicat a Viladrau, el llibre de Pascual 
Madoz “Diccionario geográfico-estadístico-
histórico de España y sus posesiones de 
Ultramar”, editat a Madrid entre 1846 i 
1850: “en el pico más elevado del 
Matagalls, hay de tiempo inmemorial una 
gran cruz de madera que se ve a  mucha 
distancia, y que este pueblo cuida de 
renovar cuando la intemperie la inutiliza”. 

La creu que va veure Pascual Madoz, o els 
homes que va enviar per escriure el seu 
“Diccionario”, devia ser força nova perquè al 
1840 el futur sant Antoni Maria Claret, que 
aleshores estava de regent a la parròquia 
de Viladrau, va manar-ne la reposició. El 
clavament de la nova creu sembla que va 
ser a l’agost, i l’aleshores amo de la 
muntanya de Matagalls, en Jaume Bofill i 
Noguer, acompanyà Antoni Maria Claret 
fins el cim per l’acte de plantació de la creu.  

Hi ha algun estudiós que ha dubtat que la 
creu plantada per Claret fos del 1840, però 
ha de ser-ho per força, perquè hi ha 
constància documental que el pare Claret 
sols va estar de regent a Viladrau deu 
mesos, entre 1840 i 1841. També ho 
acredita una placa de marbre colꞏlocada al 
1960 a l’església de Sant Martí de Viladrau, 
en que s’exposa: “En recordança Sant 
Antoni Maria Claret, fou regent d’aquesta 
parròquia al 1840-1841, hi predicà la seva 

primera missió, apagà beneint-lo el foc de 
mas Nogué, plantà la creu de Matagalls”.  

A partir de 1840 la Creu de Matagalls té una 
gran relació amb Claret. Així és recull per 
exemple en uns goigs de Sant Segimon del 
1861 en que es publica: “Al 8 d’agost de 
1850 lo Exm. Sr. D. Anton Claret, ex-vicari 
de Viladrau, electo Arquebisbe de sant 
Jaume de Cuba, visitant com un despido 
aquest santuari i montanya de sant 
Segimon, concedí [...] 80 dias de 
indulgència als que dirán un Credo devant 
la Creu de Mataga-Galls pregant per las 
necessitats de la Iglesia” (sic). 

Plantació del bisbe Morgades 
A inicis de la darrera dècada del segle XIX 
la creu de Matagalls, que recordem era una 
creu de fusta, estava en molt mal estat. A 
l’agost de 1894 va ser reposada per ordre 
de la propietària de la muntanya, aleshores 
Pietat Cortada. Segons consta al butlletí 
diocesà de Vic, la creu mesurava 25 pams 
per 14 (5,23 per 2,71 m), estava feta amb 
fusta d’avet a Viladrau i la varen pujar entre 
15 homes. Aquesta creu va ser beneïda 
personalment pel bisbe de Vic Josep 
Morgades. 

Set anys més tard, al 1901, Jacint 
Verdaguer va escriure “Ayres del 
Montseny”, i en un apèndix titulat “Plantació 
de la creu del Montseny” mossèn Cinto va 
aprofitar per enllaçar la figura de sant 
Antoni Maria Claret amb la del bisbe 
Morgades, dos personatges cabdals de 
l’església catalana del segle XIX. L’apèndix 
diu: “Fa una cinquantena d'anys que 
l’apòstol de Catalunya, Mossèn Claret, 
seguia d'una a una ses ciutats, viles i 
pobles, sembrant per tot arreu la sagrada 
llavor de l'Evangeli [...] Portat com Sant Pau 
d'un poble a l' altre per l' esperit de Déu, se 
troba un dia a la mateixa soca del Montseny 
i es digué tot cofoi a si mateix: Vet aquí un 
bon pedestal per la teva Creu. Dit i fet: s'hi 
enfila amb uns quants llenyataires de 
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