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Amb la col·laboració de Amb el suport de

El Dr. Josep Samsó i Elias fou rector de la parròquia
de Santa Maria des de l’any 1919 fins a l’any 1936.
Nascut a Castellbisbal l’any 1887, es traslladà a Rubí
amb la seva família l’any 1894, després d’haver mort,
prematurament, el seu pare.
Per tal de poder estudiar al seminari de Barcelona,
l’any 1900, amb la seva mare i la seva germana,
s’instal·là a aquesta ciutat, a Sarrià.
Als vint-i-tres anys va ésser ordenat prevere pel
bisbe Joan Josep Laguarda, el 12 d’abril de 1910.
Primer de tot, va anar com a vicari a Argentona,
càrrec que va ocupar més de sis anys (1910-1917).
Després, fou destinat com a rector de Mediona
(1917-1919). I, a finals d’agost de 1919, fou nomenat
ecònom de la parròquia de Santa Maria de Mataró,
de la qual serà rector l’any 1924.
El Dr. Samsó era un home de gran personalitat i
de profundes conviccions cristianes, que deixava
empremta en totes les seves actuacions.
A Santa Maria va posar ordre en les celebracions,
va incidir en la litúrgia, promovent la participació
de tots els fidels, va dedicar especial interès a la
formació religiosa i, molt especialment, a la catequesi
dels infants, va influir en les comunitats religioses
establertes en la jurisdicció de la parròquia i en els
centres d’ensenyament que en depenien, va animar
les activitats religioses, culturals i cíviques del Foment
Mataroní, aleshores Centre Parroquial de Santa
Maria, i el periòdic Pensament Marià, que hi tenia
la redacció.
I va restaurar l’església l’any 1926, esdevinguda
basílica l’any 1928, restauració que finalitzà amb la
construcció de l’orgue monumental, que es va situar
al cor.

LA BEATIFICACIÓ DEL
DR. JOSEP SAMSÓ I ELIAS
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El Dr. Samsó era home de conviccions religioses,
però també de conviccions cíviques, i no havia parti-
cipat mai en cap acció política. Era catalanista i de
dreta, però d’una dreta civilitzada, caracteritzada pel
rebuig absolut de la violència i dels totalitarismes.
La seva manera de pensar queda molt ben reflectida
en les opinions del Pensament Marià, periòdic sota
la seva influència.
La revolució anarquista de juliol de 1936 afectà
directament la parròquia i la basílica de Santa Maria,
i la seva persona, com també moltes altres persones,
indiscriminadament.
Les institucions parroquials de Santa Maria van
ésser devastades i l’interior de la basílica destruït
progressivament. I el Dr. Samsó, persona principal,
capdavantera del Mataró religiós, va ésser detingut
i assassinat l’1 de setembre per un grup anarquista

paramilitar mataroní, depenent del servei de Milícies
Ciutadanes vinculat al Comitè Local de Salut Pú-
blica, en ocasió de la marxa cap al front d’Aragó de
la columna Malatesta, formada majoritàriament per
voluntaris àcrates.
Avui, l’Església Catòlica reconeix públicament com
a màrtir el Dr. Josep Samsó, que serà proclamat
beat el dissabte dia 23 d’aquest mes de gener a la
basílica de Santa Maria, la seva església.
En un moment en què les referències a la memòria
històrica són de gran actualitat, és molt important la
decisió presa per l’Església. El Dr. Josep Samsó va
ésser afusellat i va morir màrtir, perdonant els seus
assassins, per la seva condició de sacerdot i rector
de Santa Maria. Incloure’l a la categoria de «caído
por Dios y por España», com interessadament s’havia
fet, era i és una falsedat.


