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Descripció
Santa Magdalena era germana de Santa Marta i Sant Llàtzer. De la vida lliure i llicenciosa,
Jesús va convertir-la a la vida honesta i religiosa. La tradició universal diu que santa
Magdalena va fer la penitència sota d'una balma de la Baixa Provença, vora de Marsella,
però la tradició catalana conta que va fer-la a les muntanyes de Corbera del Baix Llobregat,
en un paratge, que la mateixa tradició més o menys precisa, conegut per Santa Magdalena i
vora de l'ermita de Sant Ponç. Segons la veu popular, doncs, la gran santa penitent va
passar a Catalunya els darrers catorze anys de la seva vida, i va morir-hi. Hi ha una altra
versió de la llegenda, que indica que Santa Magdalena, Santa Marta i Sant Llàtzer van
embarcar en un vaixell sense veles ni rems, el qual els va conduir a les costes de Provença,
on es van separar. Sant Llàtzer va quedar a Marsella, on fou el primer bisbe; Santa Marta
va fundar, prop de Tarascó, el primer monestir per a les verges cristianes, i Santa
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Magdalena, abans de retirar-se a la cova de Santa Balma (a Provença, on anà a morir) va
romandre durant molts anys per les muntanyes de Corbera de Llobregat. En qualsevol cas,
aquestes llegendes podrien explicar l'antiguitat de la devoció a aquesta santa, i també la
relació amb els mariners que pujaven a venerar-la a Corbera.
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