
MAGINA ANGLARILL i OLIVER 

El dia 29 de juny del 2008 vam cele
brar a la nostra ciutat de Cervera 1' obertura 
de l'any dedicat a la celebració del 150e 
aniversari de la fundació d'un Institut 
religiós molt arrelat a la nostra ciutat: 
l'Institut de les Germanes de la Sagrada 
Farm1ia d'Urgell, que va ser fundat perla 
Mare Auna M. Janer l'any 1859. 

En aquesta celebració d'obertura hi 
va ha ver una eucaristía a 1' església de 
Santa Maria a 2/4 d' 11 del matí. Fou 
presidida pel nostre bisbe de Solsona, 
Jaume Traserra i Cunillera, i concelebra
da pel bisbe d'Urgell, Joan Enrie Vives i 
Sicília, juntament amb dos mossens de la 
parroquia de Cervera, Mn. Antoni Bonet 
i Trilla i Mn. Josep M. Montiu i de Nuix, 
i amb els secretaris generals d'ambdós 
bisbats, Mn. Xavier Novell i Mn. lgnasi 
Navarri. S'hi vaferpresentelpaerencap, 
Sr. Joan Valldaura, i l'actual superiora 
general de 1 'Institut, la Mare Irma Baretta, 
i moltes religioses d'arreu de Catalunya i 
d' Andorra, així com membres de les obres 
apostoliques que duu a terme l'Institut. 

La jornada va continuar posteriorment 
amb una visita a la casa de les religioses 
a Cervera i amb un acte acadernic a 1' Au
ditori Municipal, en el qual es va glossar 
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Mn. Antoni Bonet i Trilla 

la figura de la M are J aner per part de 
la superiora general, el bisbe d'Urgell i 
les germanes M. Pilar Adín i Elisa Gi
ménez. 

La germana M. Llu"isa Salvadó, superi
ora provincial, va fer 1' explicació de 1' any 
del centenari, i el dissenyador Gonzalo 
Rubindecelis, la presentació dellogo, els 
cartells i la pagina web. Va acabar 1' acte 
amb un vídeo-presentació de la canc;:ó 
del 150e aniversari per part de l'autora, 
Elisa Jiménez. 

La trobada es va cloure amb un dinar 
de germanor, que aplega unes 200 per
sones a l'edifici de la Sagrada Família 
d'Urgell. 

Potser us preguntareu quina relació 
hi ha entre el títol de 1' article i tot el que 
hem explicat fins ara. Ara ho entendreu! 
En acabar 1' eucaristía a Santa Maria es va 
inaugurar al baptisteri de 1' església parro
quial una placa que reprodueix la partida 
de baptisme de la Mare Anna M. Janer i 
Anglarill, que fou batejada l'any 1800 ala 
pica baptismal que ara fem servir, que data 
de l'any 1568. Dones bé, la seva mare, 
tal com consta en aquesta partida, es deia 
Magina Anglarill i Oliver. 



Havia nascut a Cervera, filla d'en 
Ramon Anglarill i la M. Ángela Oliver; i 
havia estat batejada el dia 9 de setembre 
de 1' any 1763, a 1' església parroquial de 
Santa Maria de Cervera. 

En una llar on es conjugaven la fina 
sensibilitat de la mare i la caritat, unida 
a la religiositat del pare, Magina troba en 
néixer la millor escoJa de vida cristiana, 
que es va anar acreixent, amb l'exemple 
de la mare. D'ella va aprendre a saber 
compartir amb els seus germans, fills dels 
successius matrimonis del seu pare, en una 
entrega cap als altres. Moguda sens dubte 
per aquests sentiments, en morir la seva 
mare, Magina se sen tia responsable de les 
seves dues germanes menors, i a elles va 
dedicar la seva joventut. Havia ingressat 
molt jove a la congregació dels Dolors i 
va saber captar plenament el programa 
que aquesta congregació proposava als 
seus membres, d'amor al pro1sme i d'en
trega als altres, comen~tant per la propia 
familia. 

El 1795, Magina va contreure ma
trimoni amb Josep Janer, mestre fuster 
d' Agramunt, i van fixar el seu domicili 
a Cervera. Magina va viure lliurada a la 
seva fa!TI11ia i fou la primera educadora 
dels seus fills en les virtuts humanes i 
cristianes, que eren norma de la seva vida, 

Anna Maria Janer i Anglarill. 

amb una espiritualitat senzilla, viscuda 
amb intensitat i noblesa de sentiments. 
El seu tracte delicat i amable impregnava 
1' ambient d' aquella llar cristiana. 

Magina Anglarill i Oliver va morir el 
1837. El 12 de juliol d'aquell any, Mn. 
Maria Vida! presidia el solemne ofici de 
15 preveres perla confrare difunta. 

Que la memoria de St. Magí ens 
ajudi a conservar i a reviure el testimoni 
d'aquesta bona dona: la Magina. 

Documentació: llibre Anna Maria Janer, de la col·lecció Missioneres en la historia. 
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