FRA MAGÍ CATALÀ I GUASCH : Un montblanquí a Califórnia
Josep Pau Jàvega Bulló

Fra Magí Català i Guasch i el seu germa bessó Pere Nolasc foren
batejats el 31 de gener de 1761 a l'església Parroquial de Santa Maria de
Montblanc. La partida de naixement de Magí extreta de l'Arxiu Parroquial diu:

"Partida de baptisme de Magí Català i Guasch. Avui, dissabte, dia 31 de gener
de 1761, jo, Joan Ferrer, Pbro., amb la llicència del Rvdo. Josep Montaner,
Pbro i plebà de la present vila de Montblanc i de la Plebania, Bisbat de
Tarragona, he batejat, segons el ritual i forma de Nostra Santa Mare a les fonts
baptismals de la mateixa església, a Magí, Josep, Maties, fill legítim i natural
dels conjugues, doctor Maties Català i Roig i la senyora Francesca Català i
Guasch; foren padrins Ramon Català i Josefa Català, donzella, tots de la
present Vi/a"

A continuació d'aquesta partida baptismal es
llegeix la del seu germà Pere Nolasc.
Fra Magí Català va tenir 5 germans:
•

Ramon, que fou el seu padrí de
baptisme, que morí a l'edat de 42
anys, i fou notari de Montblanc.

•

Pasqual, que fou capellà.

•

Pere Noslasc, que era el seu germà
bessó.

•

I dos més que no consten en acte,
probablement moriren al néixer.

A l' edat de sis anys i mig Magí i el seu germà Pere van rebre el
sagrament de la Confirmació de les mans del Dr Lario i Lancis, Bisbe de
Tarragona. EIs dos germans foren confirmats el l0 d'agost de 1767 a Lilla.
PIe d'amor cap a Déu, quan tenia 16 anys, va entrar en el Monestir
Franciscà de Barcelon el 4 d’abril de 1777, on féu vots el 9 d’abril de l'any
següent.

ny 1776

Cursà estudis de filosofia, teologia i moral a Barcelona i probablement a
Girona. En aquesta ciutat fou ordenat sacerdot el 19 de febrer de l’ant 1785 pel
bisbe Tomàs de Lorenzana.
Desitjant la salvació de les ànimes, es va oferir voluntari per anar a les
Missions índies d' Amèrica. Embarcà al port de Cadis a l'otubre de 1786 amb
destí a la capital de Mèxic, on passà els següents sis anys al Col.legi missioner
de San Fernando, preparant-se pel dur treball que l'esperava.
L’any 1793, per disposició dels seus superiors, s’embarcà, com a
capellà, en la fragata Nuestra Señora de Aranzazu, que feia ruta cap a Nootka
en terres de l’actual Canadà, però el missioner montblanquí anhelava tornà a
les missions, fet que se li va permetre després d’anar a Califòrnia. A darrers del
mes de juliol del 1794 va arribar a la Missió de Santa Clara, on durant 36 anys
fou l'escenari del seu fructuós treball i de la seva activitat evangelitzadora i
humanitària en favor dels desvalguts que fou extraordinària.
Quan Fra Magí Català, arribà a la Missió, ja hi havia 1400 indis
convertits, que a l'ombra de la Creu de la Missió, hi havien construït les seves
llars. Fra Magí va començar el seu treball amb una força i un entusiasme
comparable a la d'un gran apòstol. Treballava amb els seus neòfits, de les
primeres hores del matí fins ben entrada la nit. Sovint feia perillosos viatges cap
a tribus llunyanes de la Missió, i després tornava invariablement acompanyat
d'un gran nombre d'indis pagans, que els hi havia fet abandonar la seva vida
salvatge per la vida feliç de la Comunitat de Santa Clara, convençuts sempre
per la dolça caritat del Frare.
Ja carregat d'anys, i a les seves velleses, continuava viatjant, sempre a
peu, fent llargues caminades i sofrint les inclemències del clima i altres dolors,
però mai se li va escapar cap queixa dels llavis.
Fra Magí Català dejunava durant tot l'any, no tastava res d'aliment fins al
migdia, i llavors solament menjava una mica de pa de moresc i llet. Mai va
menjar carn,ni ous ni peix.
A l'alba del dilluns dia 22 de novembre de l'any 1830 a l'edat de 69 anys i
53 de religió morí després d'una llarga i penosa malaltia. El seu company Fra
Josep Viader féu constatar: "Tan pronto se supo su fallecimiento, acudió a
Santa Clara una muchedumbre inmensa de pueblo. Y fué aquello un llanto
colectivo hasta después del entierro. Toda la gente de la Misión y del pueblo de
San José dieron pruebas fehacientes de su amor hacia el Padre. La frase "EL
SANTO NOS HA DEJADO" circulaba de boca en boca... Los indios y los
blancos le miraban como un santo mucho antes de que su alma se desatase de
las ataduras del cuerpo para volar al cielo. "

Després de la seva mort, el 2 d'abril de
1860, es va obrir la seva tomba a fi de
dipositar-hi les restes mortals de Fra Pere DeVos. A partir d'aquí s'inicià el procés de
Beatificació que quedà estancat el 27 de
gener de 1909.
L'any 1907 els Jesuïtes de Santa Clara
van traslladar les restes de Fra Magí al peu
del Gran Crucifix de l'església de Santa Clara,
on tantes hores, de dia i de nit, havia passat
en oració. En aquest lloc hi ha una làpida que
diu, traduït de l’anglés::

Capella de Sta. Clara on
està enterrat Fra magí Català

Deuus meus et omnia.
Consagrat a la memoria
De F. Magí Catam, O.F.M
Nascut a Montblanc, Catalunya, Espanya,
A.D, 1761
Fet franciscà a Barcelona, A.D, 1777.
Arribat a Santa Clara
el juliol A.D 1794
Aquí treballa, ora i sofrí per espai de 36
anys.
Va morir en santedat el 22 de Novembre
A.D 1830
Estimat per Déu i els homes.

Fra Magí Català ha donat nom a una illa canadenca del Pacífic, al costat
de Vancouver, que fou batejada com Català Island i a un pas situat entre les
illes de la badia de la Reina Carlota, també al Canadà, anomenat Català
Passage.
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