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La festa de Sant Magí és a Cervera, juntament a la del Santíssim 
Misteri, una de les més populars. Potser a diferencia d'aquella, en la de 
Sant Magí la "popularitat" és més evident i més expressiu i escaient el 
caliu, degut, segurament, que la seva celebració té lloc a 1' es ti u i també, 
sens dubte, pels actes organitzats que l'han caracteritzat alllarg del anys 
com són els ruquets, 1' aigua, el barri i al tres fets que han servit per treure 
la festa i les celebracions al carrer de tal manera que la connexió amb la 
gent de Cervera i la seva necessaria participació en els diversos 
esdeveniments han enaltit aquella diada tan nostra i tan lligada a la nostra 
ciutat. 

Aquesta popularitat, aquesta identificació de la festa de Sant Magí 
amb Cervera ha fet que s'hagi escrit contínuament sobre la mateixa, 
sobre la seva tradició i els seus protagonistes. Tot aixo m'ha portat a 
fixar 1' atenció a Sant Magí i la seva relació i connexió amb Cervera, de 
tal manera que en les meves furtives visites a 1' arxiu comarcal vaig se
parar informació segada que feia esment a Sant Magí. 

Amb aquest anim he trobat unes referencies escrites de mossen Josep 
Arques que ens parlen d'unes fomícules de Sant Magí a la nostra ciutat 
i que són una altra prova evident de la devoció al Sant a la nostra vila. 

Aquestes fomícules eren dues i de les mateixes avui només en queda 
1' obra, sense cap imatge en el seu interior com tantes al tres a la nostra 
ciutat. 
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Fomícula del pare municipal Mas Duran. Fotografia J. Mas. 

Una es troba a la masia del Mas Duran, justament al passeig de pins 
que hi ha tot just entrant a la finca que duu a la casa principal del mas. És 
precisament al mig, més o menys, d' aquest camí on trobem una fornícula 
que en els seus temps era dedicada a Sant Magí. És una fornícula de 
petites dimensions, feta amb obra cuita i de forma ogival, rematada 
precisament amb una cúpula en forma de petxina. 

Ens comenta el cronista citat que la imatge de Sant Magí era de terra 
cuita i pintada. Portava en el cap crescuda cabellera i poblada barba, i la 
seva vestidura era semblant a la deis pares franciscans. En una de les 
se ves mans porta va un ba.cul, ferint la terra en 1' acte de fer brollar 1' aigua 
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Fornícula del carrer Sant Domenec. Fotografia J. Mas. 

de la font. Res salta 1' autor que aquesta imatge era molt ben executada i 
que mesurava, més o menys, uns dos pams d' al~ada. Malauradament, 
sense saber el seu autor i la data en que fou feta, va ser destruida durant 
el fets de l'any 1936, si bé sembla que es va poder recuperar el cap de la 
imatge que, darrerament, guardaven els antics masovers de cal Duran. 

Avui en dia aquesta fomícula, gracies a alguns devots de Sant Magí, 
ha recuperat un cert esplendor, tot reproduint en el seu interior mitjan~ant 
un encertat i preciós mosaic la imatge pintada del Sant, juntament amb 
una reproducció de 1' església del barri de Sant Magí. Malauradament i 
malgrat la reixa de protecció existent, no s'ha lliurat deis actes despietats 
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deis bretols habituals, que mica en mica es tan deteriorant 1' esmentat 
mosaic. 

L' altra fornícula dedicada a Sant Magí a la nostra ciutat, prova de la 
devoció al Sant, és la que hi havia al carrer de Sant Domingo, 
concretament a la casa assenyalada amb el número 1, propietat en el seu 
temps de Ramona Marimón Torné. Més o menys a 1' al~ada del primer 
pis s' hi trobava una fornícula o berta al gruix de la paret de la fa~ana de 
la casa, que igualment contenia una imatge de Sant Magí. Era una 
fornícula senzilla, sense massa motllures, d'aproximadament un metre 
d'altura i quaranta centímetres d'amplada. Originanament hi tenia en la 
seva volta una planxa de ferro senzilla que venia rematada amb una creu, 
que igualment va desapareixer durant la darrera guerra. En el seu costat 
dret encara avui es pot apreciar la resta, a la paret, d'un petit forat amb 
restes de rovell en el seu entorn. En aquest forat fins fa ben poc hi havia 
clavat un bra~ de ferro forjat per sostenir-hi una llantema. lgualment 
aquesta fomícula té la curiositat que en el fons hi havia una petita finestra 
que permetia 1' accés directe a 1' interior de la mateixa. 

Avui en dia aquesta fornícula gairebé no es pot apreciar ni distingir, 
dones les darreres obres i modificacions que s'han fet a la mateixa deixen 
veure i apreciar únicament una finestra de fondaria ampla. Efectivament, 
no queda cap rastre que hi hagués hagut temps en~a una fornícula amb 
una imatge de Sant Magí. 

Pel que fa a la imatge del Sant, s'ha de dir que era una imatge de terra 
cuita d'aproximadament quatre pams d'al~ada, que igualment va ser 
destrui'da durant la darrera guerra. Aquesta imatge era pintada d'un co
lor fose, com l'habit deis Franciscans. El cabell del cap i de la barba era 
blanc i portava un bacul en una de les seves mans. 

Aquestes dues imatges són, dones, una evident prova de la devoció 
del cerverins per Sant Magí i, tenint en compte el pas deis ruquets pel 
carrer de Sant Domingo, que és tal vegada 1' accés directe al carrer i 
pla~a de Sant Magí, no estaria de més, fins i tot, que la comitiva de · 
ruquets el dia de la festa fes una petita parada en el seu recorregut per 
recordar el Sant que al seu dia hi havia a la fornícula. A la fi es tracta del 
patró de la festa. 
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