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FUNDACIÓ DE LA FESTA DE SANT MAGÍ A CERVERA (1743)

Mercè Salsench Ollé

Els dominics de Cervera augmentaren 
la devoció popular cerverina ja existent 
cap a Sant Magí. Certament, a principis 
del segle XVII el frare Joan Trípols, na-
tural de Cervera i fill d’hàbit del Convent 
de Sant Domènec de la mateixa ciutat, 
fou sis vegades prior del Santuari de Sant 
Magí de la Brufaganya, l’únic que ostentà 
tantes vegades dit càrrec, i l’artífex que el 
Santuari passés a mans dels dominics. A 
més, ocupà diverses vegades el càrrec de 
prior del Convent de Sant Domènec de 
Cervera.1 L’estreta connexió entre Cer-
vera i Brufaganya promocionà per força 
l’accentuació de la devoció maginenca.

La Festa de Sant Magí de Cervera 
es fundà en aquest convent. L’autora 
de la festa fou Maria Guillem, viuda de 
l’honorable Llorens Sarró, d’ofici pagès 
i diverses vegades conseller de la Paeria 
de Cervera arribant a ocupar el càrrec de 
paer tercer en els anys 1706 i 1714,2 que 
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vivia en el carrer Barcelona. En el seu 
testament del 25 d’agost de 1740 orde-
nava la celebració de cinquanta misses a 
l’Altar de Sant Magí de la Brufaganya i 
la fundació de la festa de Sant Magí en el 
Convent de Sant Domènec a la seva mort. 
El seu marit també hi tenia devoció, ja que 
en el seu testament de 13 d’agost de 1738 
havia deixat cinquanta lliures de moneda 
barcelonesa, una vegada solament, al 
Reverend Pare Prior del Convent de Sant 
Magí de la Brufaganya a la disposició per 
al que convingués.3 

3 ACSG, Fons Notarial de Cervera, Ambròs Co-
pons, Testaments 1712-1753, Codi U. Inst.: 2171, 
f. 206v.
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Fragment del testament de Maria Guillem: 

Transcripció del fragment:

“Item, vull y man que a honra y glòria 
del Gloriós Màrtir Sant Magí, sian entre-
gadas al Reverent Pare Prior y Convent 
ja dit de Sant Pere Màrtir, luego de seguit 
mon òbit, comptans a fi de resmens sin-
quanta lliures moneda barcelonesa y, de 
elles, funden una festa per lo dia de Sant 
Magí en lo altar de dit Convent, ahont se 
trobe dit sant, cantant lo offici los religi-
osos de dit Convent. Y fent-hi cremar sis 
ciris de tres onses. Y lo restant del matí 
vull y cremien dos ciris tocant les campa-
nes y cantant los goigs de dit sant dotant 
de dita festa per los religiosos, caritat de 
missa y cera de les dues lliures, deu sous, 
resultaran de dita sinquanta lliuras que dit 
convent per la perpetuïtat de dita fundació 
se remersarà a son risch.” 4

4 ACSG, Fons Notarial de Cervera, Ambròs Copons, 
Testaments 1712-1753, Codi U. Inst.: 2171, f. 290v.

Maria Guillem moria el 8 de desembre 
de 1742 i s’executava el testament. El 16 
de gener de 1743 es fundava per a la per-
petuïtat en el 19 d’agost la Festa de Sant 
Magí a l’Altar Major del Convent de Sant 
Domènec, on es trobava la imatge del dit 
sant, cantant l’ofici i els goigs del sant per 
part dels religiosos del dit convent, cre-
mant sis ciris i tocant campanes. D’aques-
ta manera, l’any 1743 s’iniciava la festa 
del barri de Sant Magí que, posteriorment, 
arrelaria en la devoció del barri. En con-
seqüència, l’any 1786 els veïns del barri 
de Sant Magí demanaven permís per a la 
construcció de la Capella de Sant Magí al 
costat del Portal de la Vall, l’any 1787 es 
posava la primera pedra i l’any 1790 se 
celebrava la primera missa. Òbviament, la 
festa es diferenciava substancialment de 
l’actual, es tractava d’una festa religiosa.


