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Si bé és sabut des de fa temps que 1' any 1786 els ve'ins del carrer de la 
Vall sol·licitaren a 1' ajuntament de Cervera autorització per edificar una 
església, la qual es construí seguidament i fou bene'ida quatre anys 
després, poca cosa coneixíem referent als primers anys de !'existencia 
d' aquest petit temple, anomenat generalment capella. Ara, la localització 
de nova documentació ens permet aportar diverses dades sobre les 
donacions relacionades amb 1' esmentada església que alguns fidels feren 
i, d' altra banda, saber els noms de les persones encarregades de la seva 
administració durant els anys 1799, 1814 i 1815. 

En un document de l'any 1814 consta que el dia 6 de desembre de 
1799 els administradors de la capella de Sant Magí arrendaren a Joan 
Baptista Garriga, un pages de Cervera, una pe~a de terra, en la qual hi 
havia plantada vinya, que tenia una superfície d'un jornal. El preu de 
l'arrendament fou fixat en 25lliures anuals. L'any 1814, per tal que els 
administradors de l'esmentada capella poguessin cobrar les 75 lliures 
que eren l'import deis últims cinc anys d'arrendament i altres creditors 
també poguessin rebre les quantitats de diner que els pertocava, lgnasi 
Garriga i Caries, un menor d'edat que havia heretat els béns de Joan 
Baptista Garriga -potser era el seu fill-, es veié obligat a vendre's una 
pe~a de terra situada a la partida cerverina del Rec Nou (Document nú
mero 2). Si l'administració de la capella de Sant Magí posse'ia, l'any 
1799, l'esmentada pe~a de terra d'unjomal, hem de creure que aquesta 
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finca de vi a ser una de les prime res donacions realitzades a favor d' aquesta 
institució. 

Una anotació en un deis llibres de la comunitat de preveres de 1' església 
cerverina de Santa Maria informa que el 13 d' octubre de 1803 el pages 
Felix Comabella funda un aniversari que s'havia de celebrar anualment, 
el dia 18 de maig, a 1' altar de Sant Felix Caputxí que hi havia a la capella 
de Sant Magí. Hi assistirien quinze eclesiastics i, a més, el cabiscol de 
l'esmentada comunitat de preveres. Per tal de satisfer el servei de tots 
aquests preveres, Felix Comabella féu donació a la susdita comunitat 
d'un censal que valia 150 lliures i donava una pensió anual de 411iures i 
mitja (Document número 1). 

Important fou la fundació que porta a terme el pages cerverí Josep 
Rius i Miralles l'any 1815: segons un text datat el dia 13 d'agost d'aquell 
any, aquesta persona dona a 1' administració de la capella de Sant Magí 
un censal valorat en 50 lliures, el qual portava un redit anual d'una lliura 
i mitja, amb la finalitat que, cada any, el dia de Sant Magí, fos dita en la 
capella d'aquesta advocació, després de l'ofici, una missa resada en 
sufragi del donant i deis seus familiars. La quantitat de diner que sobraria 
després de pagar les despeses de la missa seria destinada a comprar ciris 
per il·luminar la capella (Document número 3). 

Finalment, anotem, a continuació, els noms deis administradors de 
1' església o capella de Sant Magí -edifici que aquests textos situen sempre 
al carrer de la Vall- que són esmentats als documents estudiats: 

1799: Josep Oromí, Rafael Clos i Maties Vidal. 

1814: Antoni Boldú, Miquel Vidal i Nicolau Merce. 

1815: Climent Elies, Josep Llorens, Miquel Castells, i Francesc Turull. 

Textos documentals 

1 

1803, octubre, 13. Cervera 

Fundació jeta per Felix Comabella, pages, de un anniversari cele
brador perpetuament en lo día 18 de maig, si impedit no sera, y, si ho 
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sera, en lo immediat següent no impedit, ab asistencia de 15 preberes y, 
a més, del capiscol, en la capella de Sant Magí, erigida en lo carrer dit 
de la Vall, y en lo altar y honra de son patró sant Felix Capuchí, aplicant 
dit anniversari en remisió de las culpas y pecats del fundador y demés 
que est tinga obligació a Déu pregar, per qual fundació consigna un 
censal de preu 150 lliures y penció 4 lliures, 1 O sous, que li corresponían 
Maria Segarra y Torrella, viuda, Isidro Segarra, pages, y Victoria 
Segarra, conjuges, com consta ab acte en poder del discret Francisco 
Martí, notari de esta ciutat, als 14 de setembre de 1803. Consigna a 
cada un deis sobre dits 15 preberes y capiscol aquella limosna que se 
acostuma donar en los aniversaris celebradors Jora de la iglésia 
parroquial. Lo acte de fundació és en poder del mateix discret Martí als 
13 de octubre de 1803. Cau la primera penció als 14 de setembre de 
1804, 4 lliures, 1 O sous. Són· los actes en lo armari de Santa Anna, plech 
1, número 1 O. 

Arxiu Historie Comarcal de Cervera (AHCC), Fons de la Comunitat de Preveres, Rendes 

deis obits, 1766-1815, f. 75. 

2 

1814, maig, 14. Cervera 

Sépase que Antonio Boldú, Miguel Vida/ y Nicolás Merce, adminis
tradores que afirman ser de la iglesia o capilla de San Magín, eregida 
en la calle vulgarmente dicha de la Vall, de esta ciudad, Francisco 
Colomer y Genevier, causídico de la misma, Buenaventura Codina, 
Joseph Rovira, Antonio Terrés, Ramón Paysa y Juan Tarruell, los tres 
primeros administradores y estos dos últimos caxeros de la cofradía de 
la Luminaria de la Virgen María, fundada en esta parroquial iglesia, 
nombrados por el aiuntamiento de esta dicha ciudad el día veinte y nue
ve de diciembre último, de que da fe Francisco Bagils y Morlius con sus 
certificatorias letras, Luis Constans, en nombre de curador de la perso
na y bienes del menor Ignacio Garriga y Caries, de cuio nombramiento 
da fe el discreto Antonio Boldú con la certificación de fecha trece de 
septiembre del año último, que se halla inserta en el expediente de que 
abajo se hará mención, a que se hace relación, y yo el infrascrito escri
bano, de nuestro libre albedrío, espontánea voluntad y cierta ciencia, 
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otorgamos carta de pago y recibo a favor de Gerónimo Montiu y Cecilia 
Montiu y Vilalta, consortes, vecinos de la presente ciudad, pagando por 
el ante nombrado Ignacio Garriga y del precio de la venda de toda aquella 
pieza de tierra campa, con agua para regar, de extención seis porcas, 
poco más o menos, o de la que sea, situada en el término de esta ciudad 
y partida nombrada del Rech Nou, que a nombre de dicho menor les 
otorgó Luis Constans, en el predicho de curador, el día veinte y uno de 
abril del corriente año, en poder del infrascrito escribano, en virtud de 
la facultad a él concedidad por el señor alcalde constitucional, con pro
visión formal del día veinte y quatro de enero, proferida de acuerdo de 
su consulente en méritos del expediente substanciado en el juzgado real 
ordinario sobre concurso de acreedores del repetido menor, a 
conseqüencia de la proclama con que se les llamó, publicada a los tres 
de diciembre próximo pasado, a la actuación de mí el referido escriba
no, de la cantidad de quinientas setenta libras, moneda catalana, y son 
y sirven a los otorgantes, esto es, a los administradores de la capilla de 
San Magín, la cantidad de setenta y cinco libras, en pago del precio de 
las cinco anualidades del arriendo que en seis de diciembre de mil sete
cientos noventa y nueve otorgaron Joseph O romí, Rafael Clos y Matías 
Vidal, administradores de la referida capilla a Juan Bautista Garriga, 
labrador, de esta ciudad, de aquel jornal de tierra de viña plantada que 
la misma administración posee en su término y partida nombrada deis 
Cortals, [. .. ]. En cuio testimonio así lo otorgamos en la ciudad de 
Cervera, del obispado de Solsona, a catorce días del mes de mayo, año 
de mil ochocientos y catorce, siendo presentes por testigos Francisco 
Gasull, maestro sastre, y Lorenzo Ingles, corredor, vecinos de esta ciu
dad, para dichas cosas llamados. Y los otorgantes, conocidos de mí el 
escribano, lo firman de sus manos. 

Antonio Boldú. Nicolau Merce. Miquel Vidal. Francisco Colomer. 
Bonaventura Codina. Joseph Rovira. Luis Constans. Juan Tarr[u]ell. 
Antonio Terrés. Ramon Paysa. 

Por mí y ante mí Joseph Antonio Fasson. 

AHCC, Fons Notarial, Cervera, 138, Josep Antoni Fasson, Diversos, 1807-1814, s.f. 
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3 

1815, agost, 13. Cervera 

En nom de Déu. Sia notori que Josep Rius y Miralles, pages, vehí de 
la ciutat de Cervera, per lo piadós objecte que baix se expressara, de 
son grat y certa ciencia, per ell, sos hereus y successors cualsevols que 
sían, dóna, cedeix, transfereix y transpassa a la administració de la 
capella del gloriós martir Sant Magí, e regida en la present ciutat, y per 
ella a sos administradors o capitans actuals, que són los que baix se 
nomenaran, y als successors en dita administració, perpetuament, tot 
aquell censal mort ja creat de preu o propietat cinquanta lliuras, mone
da barcelonesa, y de annua pensió una lliura y deu sous, que tots anys, 
als cinc de julio[, fa y presta al otorgant Ramon Benet, pages, de la 
present ciutat, junt ab las pensions y prorrata vensudas fins al día de 
avuy. Especta lo dit censal al otorgant coma he re u del doctor don Josep 
Rius, prebere y beneficiat que jo u de la iglésia parroquial de esta ciutat, 
son oncle, institui't ab lo testament que entrega clos al notari infrascrit 
als catorse de desembre del any mil set-cents noranta-y-sis y, después 
de sa mort, obert y publicat per lo mateix notari als vint-y-dos de 
novembre de mil set-cents noranta-y-vuyt. Y a dit doctor don Josep Rius 
espectaba en forsa de venda y original creació a son favor jeta per dit 
Ramon Benet, junt ab Pau Benet, quondam son pare, ab acte rebut en 
poder del doctor Mariano Copons, notari públich de esta ciutat, als 
cinc dejuliol del any mil set-cents noranta-y-sis, que en autentica forma 
de entrega a dits administradors. La present donació y cessió fas ab los 
pactes y condicions següents: Que dits administradors y sos successors 
en la administració es taran perpetuament tinguts y obligats en fer cele
brar tots anys, lo dia de Sant Magí, en sa propia capella, una missa 
resada después del ofici, a la caritat a ells ben vista, en sufragi de la 
anima de dit reverent doctor don Josep Rius, del otorgant y demés de sa 
obligació, y lo que sobrara del reddit de dit censal degan aplicar-ho per 
cera perla iluminació de dita capella. Que, si en algun any, per cualsevol 
motiu, deixas de cantar-se ofici en lo dit día de Sant Magí, tindran que 
fer celebrar la missa expressada a las deu horas o a la que bé los 
apareixera, com sia de las deu en amunt. Y que, en cas de quitació del 
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sobre dit censal, dega depositar-se son preu en lo arxiu de la reverent 
comunitat de preberes de la iglésia parroquial de esta ciutat, no obstant 
lo en contrari previngut en lo acte de sa original creació, subjecte a 
perpetuo reesmers, lo que se practicara tantas cuantas vegadas esdevinga 
llui'ció, y en los reesmersos faedors deura intervenir-hi y fer-se ab 
aprobació del otorgant y, seguida sa mort, ab la intervenció y aprobació 
del he re u y successor de la casa de Rius, in perpetuum. Ab la advertencia 
de que, practicant-se de altre modo o bé en lo cas de que deixas de 
celebrar-se dita missa, vol lo otorgant que se enténguia y des de ara 
declara per revocada y anulada la present donació y cessió y com si jeta 
no jos y que lo dit censal retórnie en tota propietat al otorgant o al hereu 
de dita casa de Rius. Y, mediant los referits pactes y no sens ells, extrau 
lo dit censal de son poder y domini y lo transfereix en lo de dita 
administració, ab totas clausulas de entrega de possessió, constitut y 
demés necessarias y ab la de cessió y mandato de tots sos drets y accions, 
en virtut dels cuals púgan dits capitans o administradors rebrer y co
brar totas las pensions y prorrata vensudas y no pagadas de dit censal 
fins al dia present y las que de vuy en avant aniran vensent y discorrent 
y son preu, en cas de quitació, subjecte, empero, a dit deposit y reesmers, 
y perlo efecte de sa cobransa exposar clams y reclams, instar execucions 
y fer tot lo demés que podía lo otorgant antes de la present donació y 
cessió y, en cas de quitació del mateix, absoldrer-lo y dijinir-lo y cance
lar sos instruments, per tot lo que los fa y constitueix duenyos y 
procuradors com en cosa propia. Dient y notificant a dit Ramon Benet, 
deutor censaliste, y a qui més convinga que a la ostenció de esta 
escriptura o en altre modo requerit dónie, paguie y corresponga a dits 
administradors de la capella de Sant Magí las pensions y prorrata adeu
dadas fins al dia, las que aniran vensent y discorrent en avant y son 
preu, en cas de quitació, altra intima no aguardada y baix pena de du
plicar la paga. Y convé y en bona fe promet que la present donació y 
cessió tindra en tot temps per ferma y agradable ( sens, empero, estar de 
evicció alguna perla exigibilitat de dit censal) y que no la revocara per 
causa o rahó alguna, salvo, no obstant, lo que dalt en un deis pactes se 
expressa. Y, presents a est acte Clement Elies, Josep Llorens, Miquel 
Castells y Francisco Turull, actuals capitans o administradors de dita 
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capella del gloriós Sant Magí, en dit nom y representant la administració, 
accéptan la present donació y cessió a son favor Jeta per lo nomenat 
Josep Rius y Miralles del censal sobre expressat en lo modo y forma ab 
que esta concebuda, a tot lo que consenten. Y convenen y prometen cum
plir y observar lo que dalt queda pactat, baix la obligació dels béns, 
reddits y emoluments de dita administració. Y perlo notari infrascrit se 
ha advertit haber-se de pendrer rahó de aquest acte en lo ofici de hipo
tecas de la present ciutat dins sis días de vuy en avant contadors inseguint 
lo disposat en la real pragmatica de hipotecas. Y aixís ho otórgan en la 
ciutat de Cervera als tretse dias del mes de agost del any mil vuyt-cents 
y quinse, presents per testimonis Francisco Janer y Trilla, escribent, y 
Maurici Duran, vehins de dita ciutat, per estas cosas demanats. 

Joseph Rius. Francisco Turull. Per dits Climent Elias, Joseph Llorens 
y Miquel Castells, firmo Maurici Duran, testimoni. 

En poder de mi Francisco Bagils y Novau, notari, que fas fe de 
coneixer a dits otorgants, que dos de ells hanfirmat desama propria y 
per los demés, que han dit no sabían de escríurer, hafirmat, de sa voluntat, 
un de dits testimonis. 

AHCC, Fons Notarial, Cervera, 131, Francesc Bagils i Novau, Manual, 1814-1815, f. 

337. 
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