
94

ELS ROCS DE SANT MAGÍ

Josep Mas Segura

Al capítol 1255 de la sèrie de TV3 “La 
Riera”, emès el dia 11 de febrer de 2016, 
la Mercè, li demana al seu cuidador, en 
Pau, que l’acompanyi a fer una excursió 
als “Rocs de Sant Magí”. 

Aquesta sèrie televisiva es 
desenvolupa al poble de ficció de Sant 
Climent, al Maresme, situa aquest 
jaciment del Neolític, a uns 3 o 4 
kilòmetres de Sant Climent... Però 
realment el jaciment està situat al 
municipi de Sant Andreu de Llavaneres, 
concretament a les coordenades 
geogràfiques: 41º 35’ 38” de longitud i 
2º 3’ 11” de latitud.

Fa temps, en una consulta per Internet 
a la pàgina de l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya, vaig localitzar aquest indret 
amb intenció de visitar-lo algun dia... 

A la Llibreria Batlle de Barcelona 
vaig comprar el llibre “Recull històric 
de Sant Andreu de Llavaneres”, Gaspar 
Bartrés i Sala i Ferran Manau i Graupera, 
Impremta Juvenil, S.A., Barcelona, abril 
1986, a les pàgines 50-51 hi ha una 
descripció d’aquest jaciment.

Després d’aquesta emissió televisiva, 
la Carme Bergés, directora del Museu 

Comarcal de Cervera, va fer-me arribar 
aquests dos llibres: “El poblat neolític 
dels Rocs de Sant Magí”, recull dels 
treballs publicats en diverses revistes 
d’arqueologia, Publicació Núm. 1, 
Patronat Museu-Arxiu de Sant Andreu 
de Llavaneres, 1987. “Memòria de la 
prospecció del jaciment neolític d’Els 
Rocs de Sant Magí 1992”, Publicació 
Núm. 5, de Xavier Clop i Garcia, 
Patronat Museu-Arxiu de Sant Andreu 
de Llavaneres, 1996. Ambdós llibres, 
tal com el seu nom indica, publiquen els 
treballs de recerca arqueològica.

Per què aquest jaciment duu el nom 
de Sant Magí? Així ho vaig preguntar 
al Museu Arxiu de Sant Andreu de 
Llavaneres, i el Sr. Lluís Albertí i Serra 
per correu electrònic em responia: 
Desconeixem nosaltres també l’origen 
d’aquest nom. Prop d’aquest indret hi 
ha una casa de pagès que era coneguda 
com a “Can Magí” i el que creiem més 
probable és que sigui una deformació 
popular de “els rocs d’en Magí” o 
“els rocs de Can Magí”. No hi ha en 
la documentació de l’arxiu parroquial 
que es conserva des del segle XIV, cap 
referencia a Sant Magí, ni cap altar, ni 
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capella, ni imatge. Tampoc n’hi ha cap 
en l’arxiu municipal sobre cap indret 
o lloc anomenat Sant Magí, a excepció 
d’aquesta casa de Can Magí.

Aquesta és la realitat: el nom es deu a 

una evolució de les paraules, caldria fer 
un seguiment als registres notarials, per 
tal de veure a partir de quina època es 
comença a determinar el lloc com a Els 
rocs de sant Magí.

La nova imatge de l'entorn. Fotografia: santandreudellavaneres.cat


