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- arnau, avui és 28 d’octubre i com cada any, 
comprarem un sabre i anirem a l’ermita de Sant 
Simó, oi?

- Si, però..., avi, i per què comprem el sabre?
- Vols que t’ho expliqui?
- Sí, sí. 

i l’avi, tot caminant amb el seu nét vers l’ermita que 
hi ha als afores de mataró, a l’inici del carrer de 
l’Havana passada la riera en honor de Sant Simó, li 
explicà aquesta bonica història.





  Fa molts i molts anys a mataró hi havia 
pescadors que cada dia es feien a la mar a pescar 
peixos per vendre’ls a la Plaça de la Peixateria, 
aquella que hi ha al final del carrer de barcelona, 
per poder alimentar la seva família.

Un dia en Pere, en Joan, l’antoni i en Desideri es 
van fer a la mar per anar a pescar. Van navegar 
tant lluny que no es veia la costa. Hi anaren en 
una embarcació molt grossa, una coca, que es 
deia “Juliana i Semproniana”. Després d’omplir 
la barca de sardines, de llagostes, de calamars 
i de pops es varen posar a descansar fent una 
becaina. estaven tant cansats... mentre, una boira 
baixa ho anà tapant tot...
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 ...quan de sobte van veure que entremig d’aquella 
espessa cortina se’ls apareixia un vaixell de vela 
molt gran que duia una bandera que no havien 
vist mai amb gent armada fins a les dents. eren 
pirates! els van segrestar i els tancaren a la 
bodega d’aquella nau sinistra. Un d’ells, el més 
gran, entenia el català i els va fer explicar qui 
eren i d’on venien. Quan van saber tot el que els 
interessava, quatre pirates, dalt d’una barca, es 
van dirigir a la costa de mataró i un cop eren a 
terra es van adreçar a un vell pescador, en Pau, 
a qui tothom coneixia com en “Forason”. aquest  
estava recollint les xarxes, i els pirates li van 
fer saber que havien fet presoners els quatre 
pescadors i que si els seus familiars i companys 
no els donaven moltes monedes d’or i de plata, 
joies i coses de valor els penjarien passats dos 
dies al pal més alt del vaixell.“tornarem d’aquí 
dues llunes a les sis del matí. Si no veniu amb el 
que us hem demanat matarem i llançarem al mar 
els més vells. i els més joves els vendrem com a 
esclaus.” 

els familiars, amics i companys d’aquells 
pobres pescadors van ajuntar tots els diners que 
van poder. les dones van donar els anells, les 
arracades, les medalles, les monedes i tot el que 
tenien de valor. Sabien prou bé que si no feien el 
que deien aquells malvats pirates complirien la 
seva terrible amenaça.
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el sabre
Dins de la panxa del vaixell pirata en Pere, en 

Joan, l’antoni i en Desideri estaven lligats de peus 
i mans i només veien un raig de sol que entrava 
per alguna escletxa.”Deixeu-nos anar. no direm 
res a ningú!”, deia en Pere que era el més gran i el 
patró de la coca. “Quedeu-vos amb tot el peix que 
hem pescat!”, suplicava en Desideri, el més jove de 
la colla. “Calleu! la vostra vida depèn del rescat!”, 
va dir el cap dels pirates que era més aviat alt i 
prim, de pell bruna, de barba punxeguda amb un  
un ull tapat, una cama de fusta i que empunyava 
una simitarra molt grossa. 

“Som bona gent. les nostres famílies estaran 
sofrint. tingueu pietat”, va dir Joan sense obtenir 
cap resposta. l’antoni – en silenci - resava 
fervorosament:

“bondadós nostre patró,
d’aquests pirates deslliureu-nos Sant Simó.
Feu que a casa aviat poguem tornar
i si ens ho concediu una ermita us farem alçar”
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 Després de molta 
estona -cansats, morts 
de gana i temorosos- 

s’adormiren profundament. 
i els pirates estaven de 

celebració menjant, rient i 
bevent a pler. 
l’antoni tenia al seu costat un 

tros de fusta llarg i prim. 
 Ja era negra nit i només se sentia 

la remor de les ones del mar que 
xocaven suaument amb el vaixell gronxant-

lo. l’antoni es despertà i a les fosques cercà 
la fusta. i o miracle! 

- Saps què havia passat? 
- Què? -, va dir l’arnau obrint uns ulls com 

taronges.
- Doncs que aquell tros de fusta s’havia 

convertit en un sabre. el seu primer pensament 
va ser el de tallar el coll d’aquell pirata que els 
vigilava i que estava ben adormit.
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 Sant Simó, però, se li va aparèixer i li digué que “no” 
amb el cap. avergonyit del seu mal pensament va tallar 
les cordes que el tenien lligat i les dels seus companys. 
aquests es despertaren molt sorpresos, i ell els féu un 
senyal per què no fessin remor. Silenciosament van pujar a 
coberta. tots els pirates dormien la borratxera. no es veia 
res. només el reflex platejat de la lluna sobre les ones del 
mar i els estels rutilants com diamants al cel. aquells estels 
que els havien acompanyat i guiat durant tantes i tantes 
nits... Van pujar a la seva barca, la “Juliana i Semproniana” 
- que estava lligada - silenciosament i a poc a poc gràcies a 
una lleugera brisa que de cop i volta s’havia posat a bufar 
hissaren totes les veles i s’anaren allunyant del vaixell 
pirata i enfilaren la proa vers la platja de mataró. 
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els seus cors bategaven amb força però res no 
els aturaria. Un únic objectiu els motivava: arribar 
a la platja i retrobar-se amb els seus éssers més 
estimats. Ja es veien les llums de les fogueres que 
els familiars i amics havien fet a la sorra esperant 
noves i amb dos farcells plens de coses de valor 
pels pirates. Faltaven pocs metres per tocar 
terra i alguns es van tirar a l’aigua cridant:”Som 
nosaltres! Sant Simó ens ha alliberat!” Pescadors 
i familiars es van fondre en abraçades,  plorant, 
rient i omplint-los de petons. 

l’antoni, voltat de tota la gent, volgué explicar-
los el que havia passat i cercà aquell sabre que 
Sant Simó els havia ofert. Però no el veia. Saps 
per què?
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- no, no. Per què? -, respongué l’arnau amb el 
rostre tens d’emoció i la boca oberta. 

- resulta que el sabre s’havia convertit novament 
en una fusta. tothom va comprendre que el sant 
els volia salvar però sense que  fessin mal a 
ningú. ni tant sols a aquells pirates que quan es 
van despertar de la borratxera i van veure el que 
havia passat van girar cua com esperitats i es van 
perdre en la negra nit enmig d’una mar esvalotada.  

 l’antoni i els altres pescadors en agraïment 
al seu patró Sant Simó van erigir una bonica 
ermita a prop de la platja. i hi dipositaren aquella 
fusta en forma de sabre en recordança del seu 
alliberament. i cada any el 28 d’octubre se celebra 
el dia del sant en agraïment pel seu ajut. 
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i des de llavors tots els 
nens i nenes de mataró i 
també els pares, els avis, 
oncles i tietes mengem 
un sabre de massapà ben 
ensucrat recordant el miracle 
que feu Sant Simó salvant els 
pescadors. 

- en vols un, arnau?
- Sí,sí que el vull, avi -, 

respongué l’infant, fent-li un 
petó a cada galta. 

Fi
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