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RECORREGUT PER CERVERA                                       
SEGUINT EL RASTRE DE SANT MAGÍ

Carme Bonet Trilla
Ramon M. Razquin Carulla

Josep Mas Segura

Cada any, l’associació cultural el 
Campanar de Cervera organitza alguna 
activitat vinculada a la Festa de Sant Magí.

Aquest any s’ha endarrerit perquè, 
al programar un recorregut que tenia 
lloc a l’aire lliure, calia que el temps 
acompanyés. I ho va fer. Amb el títol de 
“Recorregut per Cervera seguint el rastre 
de Sant Magí” es va anunciar aquesta 
interessant passejada per Cervera.

En van tenir cura Ramon M. Razquin 
que, com ens té acostumats, va fer un 
rigorós treball de recerca pel que fa a la 
part històrica de tots els llocs on, d’una 
manera o altra, la figura de Sant Magí hi 
havia deixat la seva petjada. L’acompanyà 
Josep Mas, que va explicar fets vinculats 
amb el sant, en els que hi havia participat.

S’inicià el recorregut a l’actual 
Casal Parroquial on, el nombrós grup 
d’assistents pogueren veure, per mitjà 
d’unes fotografies, com era el desaparegut 
convent de Sant Francesc de Paula, que 
ocupava aquell espai. Razquin va explicar 

molt bé tot el referent a aquesta edificació 
així com les dues referències de les que 
es té notícia relacionades amb Sant Magí 
en aquesta església. La primera de l’any 
1594, quan es coneix l’existència d’un 
altar dedicat a Sant Magí (Llobet Portella, 
QBSM 21). La segona de l’any 1754, amb 
l’encàrrec per part de Francesc Solsona de 
Josa, rector de la Prenyanosa, a l’escultor 
de Tàrrega Josep Pujol d’un retaule dedicat 
a Sant Magí (Llobet Portella, QBSM 21). 
Aquest retaule estava situat a la quarta 
capella de l’epístola, i mossèn Arques 
(manuscrit 11, ACSeg) ens el descriu de 
la següent manera: “La cuarta capilla [de 
l’Epístola] está dedicada a S. Magín. Es 
todo el retablo de madera labrada al estilo 
renacimiento, probablemente de últimos 
del siglo XVIII. Contiene en el centro la 
imagen de S. Magín Mártir de tamaño un 
poco menor al natural y a los lados la de 
S. Sebastián y la de otro Santo que lleva 
traje de soldado romano. En el frontón 
central del altar dos pequeños ángeles 
sostienen el emblema del S. Corazón de 
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Jesús, consistente en un corazón rodeado 
de una corona de espinas. El retablo está 
aún por pintar”.

Es continuà la visita per la Barbacana, 
amb una parada al recent inaugurat mirador 
Toni Nadal, fins arribar a l’església de 
Sant Cristòfol, on van explicar les dues 
referències conegudes de Sant Magí. La 
primera, d’un altar dedicat a Sant Magí, 
situat a la primera capella de l’epístola. 
Mossèn Arques, (manuscrit 3, ACSeg) 
ens el descriu de la següent manera: “La 
primera capella entrant a l’iglesia a la part 
de l’Epístola estava dedicada a St. Magí. 
Son retaule era de fusta llisa sense cap 
motllura i ocupava tot el fons de la capella. 
Era pintat al tremp, amb ornaments propis 
de l’estil barroc. Hi havia pintades als 

costats les imatges de St. Joan Baptista, 
St. Gili i en la part superior de Sta. Llúcia. 
Sobre la mesa hi descansaven dues grades 
i al centre del retaule s’hi obria una 
fornícula que cobrecelava una imatge de 
St. Magí. Era de fusta pintada. Midava 
55 cts d’alçada, anava vestit amb hàbit 
de frare franciscà, sostenint sa ma dreta 
la vara en l’acte de ferir a terra per a fer 
brollar la font d’aigua i descansava sa ma 
esquerra sobre son pit passant les denes 
del Rosari. Portava blancs els cabells del 
cap i de la barba”. El Josep Mas demana 
que es fixin en el penó de Sant Josep que 
hi ha al primer altar entrant a mà dreta 
(banda de l’evangeli), diu, a la parròquia 
us explicaré la resta de la història.

La segona referència a Sant Magí 

 Sant Francesc de Paula (Faust de Dalmases, ACSeg).
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Sant Francesc de Paula (Faust de Dalmases, ACSeg).
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en aquesta església és d’una pintura 
representant Sant Magí que es va trobar 
a les golfes de l’església l’any 2011, 
restaurada el mateix any per Ramon 
Pijuan i que tothom pogué veure penjada 
en una capella a l’esquerra de l’altar. 
Josep Mas va tenir cura d’explicar com 
va anar tot aquest procés: Vaig trobar un 
bon dia la Paquita Vilaró i em va dir que a 
la Capella hi havia coses que podrien ser 
del meu interès i vam quedar d’anar-ho 
a veure. Vaig pujar al pis de la sagristia 
i vaig veure un antic capçal de campana, 
unes matraques, una calaixera enorme per 
guardar els vestits litúrgics, un quadre, 
un banc i no recordo que més. Li vaig dir 
a la Paquita que aquell capçal estaria bé 
depositar-lo a la sala-museu del Campanar 
(com després es va fer), i em va dir: I no 
has vist res més? Sí una calaixera, un 
banc, les matraques... “Ai!” diu la Paquita, 
“puja!” I quan som dalt em porta davant 
del quadre de sobre la calaixera i em diu: 
“a veure si saps qui hi ha pintat!” L’atanso 
a un lloc amb més claror i... sorpresa! Sant 
Magí! No serà la millor pintura del món, 
però és Sant Magí! I em diu que l’han 
recuperat del darrera d’un munt de runa... 
“Paquita”, li dic, “entre tots l’hem de 
restaurar perquè el pugueu lluir al lloc que 
la gent del barri decidiu!” I així es va fer. 

El dia 15 de juliol del mateix any 
va ser portat al museu pels Amics de 
Sant Magí amb una intuïtiva sospita 
que podia tractar-se d´una representació 
de Sant Magí. Es tractava d’una tela 
pintada a l’oli sense bastidor i clavada 
directament al marc. El 9 de novembre 
es va determinar, per part del restaurador 
Ramon Pijuan, la valoració i el procés 
de restauració a seguir. La proposta 
consistia en consolidar el suport, fixar 

les capes pictòriques, eliminar les capes 
superficials de pols, sutge i vernissos 
oxidats i, finalment, un retoc il·lusionista 
de les parts perdudes de la pintura, retoc 
arqueològic del marc i muntatge de la tela 
sobre el marc. La restauració va ser una 
col·laboració a 4 bandes: entre el Museu 
Comarcal de Cervera (que va facilitar el 
local per a la restauració del quadre, amb 
suport material i bibliogràfic), el barri de 
Sant Cristòfol i l’Associació Amics de 
Sant Magí, que van pagar la restauració, 
i la del propi restaurador, Ramon Pijuan, 
adaptant els seus honoraris. La presentació 
oficial del quadre restaurat va tenir lloc el 
19 d’agost de 2012 després de la missa 
cantada oficiada pel bisbe de Solsona, 
Mns. Xavier Novell. (Ramon Pijuan, 
QBSM 23)

La pujada pel carrer Barcelona ens 
va portar a Santa Maria. Còmodament 
asseguts vam poder escoltar les interessants 
explicacions que vinculen Sant Magí amb 
la principal església de Cervera que, per 
tres vegades, ha acollit les celebracions 
de la Festa. Tot i que, en primer lloc, va 
explicar la imatge de Sant Magí que no és 
Sant Magí, que apareix en un dels vitralls 
de la rosassa.

Joan Vila Grau i Antoni Vila Delclòs, 
màxims especialistes catalans sobre 
vitralls (tant de la seva creació com de la 
seva història i del seu significat), fan la 
descripció de la rosassa al volum 5 del 
Corpus Vitrearum Medii Aevi (Barcelona, 
Institut d’Estudis Catalans, 2014) dedicat, 
entre d’altres a la col·legiata de Santa 
Maria de Cervera, ens diuen que el 
contingut iconogràfic de la rosassa seria: 
l’anunciació (àngel i Mare de Déu), els 4 
evangelistes (distribuïts simètricament), 
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Sant Cristòfol (Faust de Dalmases, ACSeg).
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Sant Cristòfol (Josep Fàbregas, ACSeg).
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els dotze apòstols, i, finalment, en el 
trilobat central inferior 3 sants màrtirs. 
Entre aquests 12 apòstols, en el trilobat 
3, lòbul C, Sant Jaume Alfeu, també 
anomenat Sant Jaume el menor, que Esther 
Balasch havia identificat erradament com 
a Sant Magí (QBSM 18).

Sobre les tres referències a Sant 
Magí, van ser: la primera, (Llobet 
Portella, QBSM 13) per ser el lloc on 
l’any 1760 es va començar a fer unes 
celebracions dedicades a Sant Magí. 
Aquestes celebracions, eren, per una 
part, unes matines, un ofici o missa 
cantada i una missa resada, i de l’altra un 
aniversari i una missa resada, celebradors, 
respectivament, el 19 d’ agost, festa de 
Sant Magí, i el 21 d’agost, de cada any, tot 
això després de la seva mort havien sigut 
fundades pel prevere Magí Perelló l’any 
1743, i que s’havien d’iniciar després de la 
seva mort. També, seguint la voluntat del 
fundador, es va fer construir una imatge de 
Sant Magí de fusta daurada, que havia de 
ser col·locada a l’altar major de l’església 
de Santa Maria envoltada de ciris encesos 
no solament el dia de Sant Magí sinó, 
també, durant tota 1’octava de la festa. La 
resta de 1’any, l’esmentada imatge de Sant 
Magí es trobaria situada en un dels altars 
laterals perquè pogués ser contínuament 
venerada pels fidels. 

La segona fou entre els anys 1836 a 
1840, (Mercè Salsench, QBSM 23 i Llobet 
Portella, QBSM 23) en motiu de la primera 
guerra carlina ja que, amb els soldats vora 
l’església del barri, va ser aconsellable 
el canvi de lloc per seguretat. Davant 
d’aquest panorama els capitans decidiren 
traslladar la imatge de Sant Magí i els dos 
àngels laterals a la Parròquia Santa Maria 

amb previ permís del degà de la mateixa. 
La imatge de Sant Magí i dos àngels van 
ser col·locats a la capella de les Ànimes. 
El dia de la festa del sant, la imatge 
principal va ser ubicada a l’altar principal 
i la imatge del tabernacle, a l’altar de les 
Ànimes. A finals del mes de juliol de 
1841, desocupada militarment l’església, 
s’iniciaren les obres de rehabilitació per 
tornar-la al culte. Així, doncs, aquell any 
1841 ja s’hi pogué celebrar la festa de 
Sant Magí. Abans, però, calgué traslladar 
la imatge del sant des del temple de Santa 
Maria, on era de manera provisional, fins 
a l’església de Sant Magí. Aquest trasllat 
fou efectuat mitjançant una solemníssima 
processó, amb més de dos-cents assistents 
que portaven atxes enceses a les mans. 
En entrar la processó a l’església de Sant 
Magí, es cantà un tedèum i sonaren totes 
les campanes del campanar d’aquesta 
església.

La tercera, molt recent, va ser en 
motiu de les obres al casc antic de la 
ciutat. L’any passat Santa Maria va acollir 
les celebracions religioses de la Festa. 
Van estar presidides per una imatge de 
Sant Magí que, avui, tothom pot veure 
en una capella del deambulatori, ja que 
s’ha cedit a l’església parroquial. És una 
imatge que té una història ben curiosa 
doncs, inicialment, representava a Sant 
Josep i, com que per la guerra civil a 
l’església de Sant Magí no hi va quedar 
res, en aquesta figura s’hi van fer uns 
quants canvis i va quedar reconvertida en 
el sant de la Brufaganya. Aquí Josep Mas 
explica que, després de la guerra, Mn. 
Arques es va encarregar de recuperar les 
festes dels barris, va dir-los-hi als veïns 
del barri de Sant Cristòfol: “vosaltres 
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teniu un penó i la imatge de Sant Josep 
que us ha donat la Maria Albareda. A 
Sant Magí no tenen res, tot va ser cremat. 
Seria bo que aquesta imatge la donéssiu a 
la capella de Sant Magí”. I així es va fer. 
Aquesta imatge va passar per les mans del 
fuster Jacint Oliveres qui, afegint al peu la 
simbologia del sant, els rajos d’aigua i la 
palma (símbol de màrtir), va convertir la 

Altar provisional a la Parròquia. Fotografia de Josep Mas.  

imatge de Sant Josep a una imatge de Sant 
Magí. Aquesta “nova” imatge va presidir 
l’altar de la capella de Sant Magí fins el 
1942, any en què es va adquirir l’actual 
imatge, obra de Joan Robles del Palau 
d’Anglesola.

Vam continuar fent camí per la 
baixada de Sant Domènec, tot i fent una 
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Sant Domènec (Faust de Dalmases, ACSeg).

parada a mà esquerra on hi havia hagut 
una fornícula amb la imatge de Sant 
Magí. Aquesta fornícula, ara, ha quedat 
reconvertida en una finestra. Mossèn 
Arques (manuscrit 4, ACSEg) ens diu: 
“Fins a l’última revolució s’hi venerà 
una imatge de St. Magí feta de terra 
cuita. Tindria la imatge uns quatre palms 
d’alçada. L’hàbit del Sant era pintat d’un 
color fosc com l’hàbit dels P. Franciscans. 
El cabell del cap i de la barba era blanc. 
Portava el gaieto en una de les seves mans. 
Aquesta imatge es perdé durant la passada 
revolució. En la banda exterior del costat 
dret de l’hornacina hi ha un braç de ferro 
forjat per a sostenir-hi una llanterna. Hi 
continua actualment. L’hornacina tenia 
sobre son arc semicircular una arxivolta 
de planxa de ferro molt senzilla, que 

venia rematada amb una creu. Es perdé 
igualment durant la passada revolució”.

Es va arribar a Sant Domènec i, en 
aquest antic temple, Razquin va fer una 
fantàstica explicació d’aquest redescobert 
espai que ara sembla que és un marc ideal 
per celebrar-hi esdeveniments diversos. 
Amb el suport de fotografies de principis 
del segle XX vèiem com eren els seus 
interiors, entre ells la capella del Roser 
on hi havia hagut una pintura amb la 
representació de Sant Magí. Aquesta 
pintura estava situada a la predel·la d’un 
retaule dedicat a la Mare de Déu del Roser 
construït pels escultors cerverins Miquel i 
Josep Rubiol (pare i fill) (Llobet Portella, 
QBSM 16). El retaule va ser costejat pel 
mercader cerverí Antoni Trilla. Al segle 
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Sant Domènec, altar del Roser (Faust de Dalmases, ACSeg).
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Sant Magí (Faust de Dalmases, ACSeg).
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XVIII aquest retaule va ser traslladat a 
l’església de Sant Pere de La Curullada. 
Mossèn Arques (manuscrit 14, ACSeg) 
ens el descriu de la següent manera: “El 
retaule costejat pel Sr. Trilla i que ornava 
aquesta capella, era de fusta treballada i 
daurada. Consistia en la mesa. Sobre la 
mateixa, en son fons, hi descansaven les 
grades, havent-hi al centro de la primera 
un sagrari petit per la reserva del SSm. 
Sagrament per a donar la Sda. Comunió 
als fidels. Sobre les grades hi havia la 
pradella, que estava dividida en tres 
compartiments pel basament de les quatre 
columnetes del primer pis del retaule. 
En la pradella hi havia pintades algunes 
escenes de la vida dels Sants. Una de elles 
era dedicada a St. Magí en l’acte de ferir la 
terra amb el gayato, fent brollar una font 

per remeiar la set d’aquells soldats que el 
martiritzàren”.

Es va seguir fins a la plaça on hi ha 
l’església del barri de Sant Magí. Aquí 
és Mas el que fa les explicacions i, tot el 
grup, va amunt i avall fent el recorregut 
davant diferents objectes i imatges. Abans 
d’entrar a la capella llegeixo la inscripció 
que hi ha a les dovelles de la portalada 
“Per los devots d’aqest barri es edificada. 
1790”. Explico que a la fornícula que hi 
ha sobre de la porta, hi havia una imatge 
de terracota que va ser destruïda durant 
la guerra. L’any 1990 per motiu dels 
200 anys de la construcció de la capella 
el Dr. Josep Riu Porta, va fer i regalar 
una imatge de bronze per ocupar durant 
la festa aquesta fornícula, la qual es va 

Fornícula del Mas del Duran. Fotografia de Carme Bonet.
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adaptar a les mides de la nova imatge. Per 
aquest motiu el Dr. Riu va ser nomenat 
Maginet l’any 1995. A la capella ensenyo 
una fotografia de com va quedava l’altar 
amb la imatge donada pels veïns del barri 
de Sant Cristófol. Ensenyo la imatge del 
Sr. Joan Robles comparant-la amb la 
imatge que va ser cremada. Ensenyo el 
vitrall que ens va regalar l’any 2005, Puri 
Garcia, esposa de Jaume Binefa, fet per 
la vitrallista Núria Claret de Castellolí, 
aquest vitrall és il·luminat per darrera. 
Ensenyo també la reproducció de la 
imatge de la càrrega del Xavier Martí 
feta pel Xavier Badia. És tan fidel la 
reproducció que el dia de recollir-la el 
Xavier li donava la còpia, però lògicament 
pel pes ho va descobrir. També al cambril, 
ensenyo el quadre donat pel pintor del 
barri Lluís Niubó i els quadres dels tres 
ex-vots. Al baixar del cambril ensenyo la 
icona que ens va regalar el Dr. Alejandro 
Trilla Ramon i també una altra imatge a 
la que li cal la restauració de la corona, 
donatiu d’un devot. Per últim explico que 
a la capella tenim una campana donada per 
la família Cinca Benet, que ha voltat per 
diferents escenaris i fires. 

Finalment, es va arribar al punt on 
s’acabava el recorregut i on hi havia 
anunciada una sorpresa: el Mas Duran. 

Mossèn Arques (manuscrit 4, ACSeg) 
ens descriu tant l’espai con la imatge: 
“La masia dels Durán amb sa casa-torre 
i amb son bosquet de pins, ginestes i 
romanins, alegra nostra Ciutat pel cantó 
de sol ponent. Era la finca de esbargiment 
de D. Agustí Durán, compatrici nostre, 
qui per espai de molts anys desempenyá 
el càrrec de Sr. Registrador del Registre 
de la Propietat de Cervera i son Partit. De 

son temps data la plantació del bosquet, 
la construcció de la casa-torra, capella, 
corrals, viver i demés dependencies que 
hi veiem”.

“Passada la reixa, que dona accés a 
la finca, seguint el passeig de pins que 
condueix a la torra, en la part on el camí es 
bifurca per anar cap a l’ametllerá, hi ha en 
son centre una petita hornacina dedicada 
a St. Magí Martir. Té sos montants, arc, 
plataforma e interior obrats amb obra cuita 
i s’acomoda a l’estil ojival”.

“L’imatge de St. Magí que en ella hi 
havia era de terra cuita i pintada. Portava 
en el cap crescuda cabellera i poblada 
barba. L’habit era d’emitá semblant al dels 
frares franciscans. Portava en una de ses 
mans el bácul ferint la terra en l’acte de 
fer brollar la font. Era molt ben executada 
i midaria com un dos palms d’alçada. Fou 
destruida durants els primers dies de la 
passada revolució. S’ha pogut salvar el 
cap de l’imatge, que guarden els masovers 
de cal Durán”.

Les explicacions es van fer davant la 
fornícula on, abans, hi havia una imatge 
que, en ser destruïda per la guerra civil, 
fa uns anys substituïda per l’Associació 
Amics de Sant Magí, per una representació 
del sant damunt rajoles de ceràmica, obra 
del malaguanyat artista Sisco Sociats.

Davant la fornícula tothom veié una 
taula amb quelcom al damunt, tapat amb 
unes antigues coixineres de fil i garlandes. 
Amaguen la sorpresa. En descobrir-la 
es va poder admirar una peça que, fins 
aquesta data, poques persones havien vist. 
Quan van destruir la figura que hi havia 
a la fornícula el masover de la finca va 
veure que en quedava el cap sencer, fins i 
tot amb la barba completa. Va tenir el valor 
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d’agafar-la i va tenir cura d’ella com un 
tresor, fent tramés aquest sentiment a la 
seva família. Aquí el Josep Mas explica: 
Estàvem amb el Ramon M. Xuclà parlant 
davant de l’església de Sant Antoni sobre 
aquest manuscrit de Mn. Arques i en 
aquell moment passava per l’altra acera la 
Maria. Vaig cridar-la i vaig explicar-li del 
que estàvem parlant... La Maria amb una 
rialleta franca i sincera ens va dir: el voleu 
veure? Oi tant com si! Si tens la bondat 
d’ensenyar-nos-el! I dit i fet, cap a casa 
seva. La Maria ens porta molt ben protegit 
un paquet que a l’obrir-lo ens mostra 
aquella imatge. Encara avui al descriure 
el fet m’emociono! Veure el respecte i 
cura amb que la Maria ho conserva....! No 
tinc paraules d’elogi! (Ramon M Xuclà, 
QBSM 16).

Avui, la seva néta, Maria Jorge, que viu 
al carrer Travesser n’és la dipositària. Per 
tal de tenir-la ben protegida va encarregar 
posar-la en una bonica capsa tota folrada 
de vellut granate, on hi destaca. La imatge 
completa, de terracota, havia de ser molt 
bonica ja que el que en queda és un 
fragment que ho testifica.

Aprofitem aquest escrit per donar 
les gracies a Maria Jorge, ja que la seva 
generositat ha permès que descobríssim 
i admiréssim una peça que ja és història.

Tenint en compte que aquest recorregut 
al voltant del rastre de Sant Magí per 
Cervera no s’havia fet mai i que resultà 
molt interessant, possiblement es farà 
servir tot aquest recull de material per 
organitzar alguna altra activitat.

Imatge de Sant Magí (col·lecció particular).


