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LA DEVOCIÓ POPULAR A SANT MAGÍ
EN LA CERVERA DEL SEGLE XVIII. 

FUNDACIÓ DE LA FESTA DE SANT MAGÍ I CONSTRUCCIÓ 
DE LA CAPELLA DE SANT MAGÍ A CERVERA.

Mercè Salsench Ollé

La catòlica societat cerverina del segle 
XVIII mostrava una devoció privada molt 
extensa i diversa. Els sants predilectes 
amb més èxit foren Sant Antoni, Sant 
Cristòfol, Sant Francesc i Sant Miquel. 
Sembla que Sant Magí no despertava 
tant d’interès, tot i que passant els anys 
anà en constant augment fins al punt de 
consolidar-ser la Festa de Sant Magí i la 
construcció de la Capella de Sant Magí en 
la placeta que porta el seu nom. 

Per al desenvolupament d’aquesta 
investigació s’ha realitzat un exhaustiu 
buidatge dels fons notarials de Cervera 
conservats en l’Arxiu Comarcal de La 
Segarra. Els centenars de testaments exa-
minats exposen l’angoixa setcentista per 
afrontar la mort. Independentment de la 
classe social a la qual es pertanyés, sem-
pre es vetllava pel bon repòs de l’ànima. 
Aquest instrument públic es subdividia 
en clàusules testamentàries, dues d’elles 
rellevants per al nostre estudi: una que 
demanava l’enterrament del cos, disposant 
en quina església o convent i amb quin 
ritual, i l’altra que salvaguardava l’ànima, 
encarregant un seguit de misses en una o 
diverses esglésies i convents. Gràcies a 
aquestes dues clàusules es pot esbrinar la 

predilecció santoral del testador, i en el cas 
que ens ocupa, localitzar els punts cultuals 
de Sant Magí, a la vegada que confeccio-
nar una radiografia socioeconòmica de la 
devoció maginenca a Cervera.

1- Punts cultuals a Sant Magí.
Òbviament es demanaven moltes 

misses al Santuari de Sant Magí de la 
Brufaganya, conegut també en aquest 
període com a Sant Magí de la Muntanya. 
Tanmateix, abans de la construcció de la 
Capella de Sant Magí, el culte maginenc 
es tributava en diferents llocs de Cervera: 

1- Capella de Sant Cristòfol. A la 
dreta de la nau existia un altar dedicat a 
Sant Magí. 

2- Convent de Sant Domènec. A 
l’Altar Major es trobava una imatge de 
Sant Magí i a la Capella de la Confraria 
del Roser, una capella de Sant Magí i un 
retaule siscentista dedicat al Roser, on es 
trobava pintada una imatge de Sant Magí 
en l’acte de fer brollar de la terra la font 
d’aigua miraculosa. 

3- Convent de Sant Francesc de Paula. 
La Capella de Sant Magí gaudia de molta 
popularitat, es podria afirmar la més exi-
tosa de la centúria per al culte maginenc 
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entre els cerverins, el gran nombre de 
misses sol·licitades ho testimonien. 

4- Convent de Sant Francesc d’Assís 
o de Jesús. Hi havia un altar dedicat a 
Sant Magí.

5- Església de Sant Antoni Abat. S’hi 
trobava l’Altar o Capella de Nostra Senyo-
ra del Roser i de Sant Magí. 

6- Església de Santa Maria. A l’Altar 
de Nostra Senyora de les Neus o del Coll 
s’hi localitzava una escultura de Sant Magí 
i, en un altre indret de la nau, l’Altar a Sant 
Magí. De totes maneres es feien peticions 
del seu culte a l’Altar de Nostra Senyora 
de la Pietat i a l’Altar de Sant Llorenç.

Punts cultuals a Sant Magí localitzats 

Convent de sant 
Domènec

Església de sant 
Cristòfol

Església de santa 
Maria

Convent de Sant 
Francesc d’Asís

Convent de Sant 
Francesc de Paula

Església de Sant 
Antoni Abad

a Cervera abans de la construcció de la 
Capella de Sant Magí (1706-1787).

2- Llista de misses a Sant Magí sol-
licitades pels cerverins al llarg del segle 
XVIII.

Uns cinquanta testadors demanaren 
misses a Sant Magí. Segons el seu patri-
moni personal podia ser d’una o de deu 
fins a cinquanta, d’entre altres disposici-
ons entre els anys 1706 i 1791:

- El 4 d’abril de 1706 el cerverí Magí 
Cantacorps, d’ofici botiguer de draps, 
demanava deu misses a Sant Magí cele-
bradores pels religiosos del Convent de 

Font: elaboració pròpia. Com a base: el plànol militar de Cervera de començaments del segle XVIII de la 
Col·lecció de mapes i plànols de l’ACSG.
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Sant Francesc d’Assís o de Jesús.1

- El 28 de juliol de 1706 Magí Gomà, 
d’ofici pagès, demanava de celebrar dues 
misses resades al Gloriós Sant Magí a 
l’Altar de Nostra Senyora del Coll de 
l’Església de Santa Maria. 2

- El 7 de desembre de 1707 el cerverí 
Josep Bargués, d’ofici pagès, que havia 
tingut un fill amb el nom de Magí, de-
manava un hàbit de drap burell per ser 
posat a la imatge de Sant Magí en la cova 
o font de la Brufaganya gastant allò que 
convingués.3

- El 2 de març de 1713 la cerverina 
Magina Meroles, casada amb Joan Se-
garra, d’ofici pagès, demanava sis misses 
resades a Sant Magí en la Capella de 
Nostra Senyora del Coll de l’Església 
Parroquial. 4

- El 3 de gener de 1716 Cecília Torner, 
habitant en una casa de la Plaça Santa 
Anna i casada amb el cerverí Francesc 
Gual, d’ofici espardenyer, demanava 
dues misses a l’Altar de Sant Magí de 
l’Església del Convent de Sant Francesc 
de Paula de Cervera.5

1 ACSG, Fons Notarial de Cervera, Josep Pomés i 
Mensa, Testaments 1699-1725, Codi U. Inst.: 2070, 
s. f.
2 ACSG, Fons Notarial de Cervera, Cristòfol Nuix 
i Compte, Testaments 1696-1717, Codi U. Inst.: 
2036, nº70.
3ACSG, Fons Notarial de Cervera, Cristòfol Nuix 
i Compte, Testaments 1696-1717, Codi U. Inst.: 
2036, nº94.
4 ACSG, Fons Notarial de Cervera, Cristòfol Nuix 
i Compte, Testaments 1696-1717, Codi U. Inst.: 
2036, nº170.
5 ACSG, Fons Notarial de Cervera, Ambròs Co-
pons, Testaments 1712-1737, Codi U. Inst.: 2170, 
f. 73v.

- El 31 d’agost de 1716 la cerverina 
Victòria Lloret, habitant en una casa del 
Capcorral i filla d’un cerverí d’ofici teixi-
dor de lli, demanava una missa a l’Altar 
de Sant Magí de l’Església del Convent 
de Sant Francesc de Paula de Cervera.6

- El 26 de març de 1718 Rosa Franque-
sa, habitant en una casa del carrer de les 
Verges i casada amb el cerverí Salvador 
Morros, d’ofici pagès, demanava cinc mis-
ses a l’Altar de Sant Magí de l’Església 
del Convent de Sant Francesc de Paula 
de Cervera.7

- El 25 d’abril de 1724 el cerverí 
Jaume Fabregat, d’ofici mestre ferrer, 
demanava tres misses a l’Altar de Sant 
Magí de l’Església del Convent de Sant 
Francesc de Paula de Cervera.8

- El 23 de desembre de 1726 el cerverí 
Ramon Riumalló, prevere beneficiat de 
l’Església de Santa Maria, demanava tres 
misses, a sis sous cadascuna, a l’Altar de 
Sant Magí de la Brufaganya.9

- El 17 de desembre de 1726 la cer-
verina Magdalena Borruix, muller de 
Francesc Figueres, d’ofici teixidor de lli, 
demanava tres misses a l’Altar de Sant 
Magí de l’Església del Convent de Sant 

6 ACSG, Fons Notarial de Cervera, Ambròs Co-
pons, Testaments 1712-1737, Codi U. Inst.: 2170, 
f. 80v.
7 ACSG, Fons Notarial de Cervera, Ambròs Co-
pons, Testaments 1712-1737, Codi U. Inst.: 2170, 
f. 80v.
8 ACSG, Fons Notarial de Cervera, Ambròs Co-
pons, Testaments 1712-1737, Codi U. Inst.: 2170, 
f. 244v.
9 ACSG, Fons Notarial de Cervera, Ambròs Co-
pons, Testaments 1712-1737, Codi U. Inst.: 2170, 
f. 290v.
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Francesc de Paula de Cervera.10

- El 15 de juliol de 1727 la cerverina 
Maria Guillem, casada amb Llorenç Sarró, 
d’ofici pagès, demanava cinquanta misses 
a l’Altar de Sant Magí de l’Església de 
Sant Magí de Brufaganya.11

- El 19 de setembre de 1728 Josep 
Sobrevila de La Curullada, d’ofici pagès, 
demanava sis misses en un altar del Glo-
riós Sant Magí.12

- El 21 de juny de 1729 el cerverí 
Francesc Porta, d’ofici pagès, demanava 
textualment: “Vull que a honor y glòria 
del Gloriós Sant Magí, lo dia 19 de agost, 
que se celebre la festa de dit sant, per mon 
hereu sien posats en lo Altar de Nostra 
Señora de les Neu e del Coll de dita Par-
roquial Iglesia, ahont es la immatge de dit 
sant, deu ciris de tres onses. Y estos hajan 
de cremar mentres se celebrarà la missa 
conventual y alguns en lo restant de la 
matinada. Y haya també de feri celebrar 
en lo mateix dia una missa resada.”13

- El 21 de setembre de 1729 Andreu 
Artigues, pintor de la vila de Pons i habi-
tant a Cervera, demanava celebrar trenta 
misses resades de caritat, a quatre sous 
cadascuna, a l’Altar de Sant Magí del 

10 ACSG, Fons Notarial de Cervera, Ambròs Co-
pons, Testaments 1712-1737, Codi U. Inst.: 2170, 
f. 297v.
11 ACSG, Fons Notarial de Cervera, Ambròs Co-
pons, Testaments 1712-1753, Codi U. Inst.: 2171, 
f. 177v.
12 ACSG, Fons Notarial de Cervera, Ambròs Co-
pons, Testaments 1712-1737, Codi U. Inst.: 2170, 
f. 380v.
13 ACSG, Fons Notarial de Cervera, Ambròs Co-
pons, Testaments 1712-1737, Codi U. Inst.: 2170, 
f. 424v.

Santuari de la Brufaganya pels religiosos 
conventuals del mateix indret.14

- El 14 d’abril de 1734 Ramon Benet 
de l’Ametlla, habitant a Cervera i d’ofici 
pagès, demanava quatre misses resades 
de caritat, a quatre sous cadascuna, en el 
Santuari de la Brufaganya pels religiosos 
conventuals del mateix indret.15

- El 10 de maig de 1734 Ramona Jové, 
casada amb Magí Albareda, habitant en 
els Hostalets i d’ofici pagès, demanava 
deu misses de caritat, a quatre sous ca-
dascuna, a l’Altar Major del Santuari de 
la Brufaganya.16 

- L’11 de febrer de 1735 Magí Oromí, 
d’ofici espardenyer, demanava dues mis-
ses a l’Altar de Sant Magí de l’Església 
del Convent de Sant Francesc de Paula 
de Cervera.17

- El 5 de març de 1735 Anna Maria 
Escurçà, casada amb el cerverí Joan Farré, 
d’ofici pagès, demanava cinc misses a 
l’Altar de Sant Magí en el Santuari de la 
Brufaganya.18

- El 13 d’agost de 1738 el cerverí 
Llorenç Sarró, d’ofici pagès i paer de 

14 ACSG, Fons Notarial de Cervera, Ramon Teixi-
dor, Testaments 1728-1751, Codi U. Inst.: 2277, f. 
10v.
15  ACSG, Fons Notarial de Cervera, Josep Armen-
gol, Inventaris i testaments 1728-1745, Codi U. 
Inst.: 2302, s.f.
16 ACSG, Fons Notarial de Cervera, Ambròs Co-
pons, Testaments i inventaris 1717-1759, Codi U. 
Inst.: 2172, f. 73v.
17 ACSG, Fons Notarial de Cervera, Ambròs Co-
pons, Testaments 1712-1737, Codi U. Inst.: 2170, 
f. 595v.
18 ACSG, Fons Notarial de Cervera, Ambròs Co-
pons, Testaments 1712-1737, Codi U. Inst.: 2170, 
f. 602v.
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Cervera, deixava cinquanta lliures, una 
vegada solament, al prior del Santuari 
de la Brufaganya per al que convingui. 19 

- El 13 d’agost de 1739 Teresa Farré, 
casada amb el cerverí Magí Artigues, 
d’ofici teixidor de lli, demanava cinc 
misses resades de caritat, a quatre sous 
cadascuna, a l’Altar del Santuari de la 
Brufaganya.20 

- El 25 d’agost de 1740 la cerverina 
Maria Guillem, casada amb Llorenç Sarró, 
d’ofici pagès i paer de Cervera, continuava 
demanant cinquanta misses a l’Altar del 
Santuari de la Brufaganya com ho havia 
demanat en el testament de 1727. Afegia 
la fundació d’una festa de Sant Magí a 
Cervera: “Item, vull y man que a honra 
y glòria del Gloriós Màrtir Sant Magí, 
sian entregadas al Reverent Pare Prior 
y Convent ja dit de Sant Pere Màrtir, 
luego de seguit mon òbit, comptans a 
fi de resmens sinquanta 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 religiosos de dit Convent.” 21

- El 15 de setembre de 1740 el cerverí 
Jaume Fabregat, d’ofici mestre ferrer, 
demanava tres misses resades de caritat, 
a quatre sous cadascuna, a l’Altar de 
Sant Magí de l’Església del Convent de 

19 ACSG, Fons Notarial de Cervera, Ambròs Co-
pons, Testaments 1712-1753, Codi U. Inst.: 2171, 
f. 206v.
20 ACSG, Fons Notarial de Cervera, Ambròs Co-
pons, Testaments 1712-1753, Codi U. Inst.: 2171, 
f. 246v. 
21 ACSG, Fons Notarial de Cervera, Ambròs Co-
pons, Testaments 1712-1753, Codi U. Inst.: 2171, 
f. 290v.

Sant Francesc de Paula de Cervera, com 
també, altres a l’Altar del Santuari de la 
Brufaganya. A més, tenia un fill anomenat 
Magí, doctor i hereu.22

- El 15 de juliol de 1741 Antònia Foix, 
casada amb el cerverí Joan Pau Balasch, 
d’ofici pagès, demanava una missa resada 
i cantada, a quatre sous, a l’Altar de Sant 
Magí del Santuari de la Brufaganya.23

- El 16 de maig de 1742 Llorenç To-
màs, habitant a Cervera i d’ofici pagès, 
demanava celebrar una missa a l’Altar 
del Gloriós Sant Magí de l’Església de 
Santa Maria.24

- El 31 de juliol de 1742 el cerverí 
Magí Copons, d’ofici pagès, demanava 
deu misses a l’Altar de Sant Magí del 
Convent de Sant Pere Màrtir.25

- El 18 de setembre de 1742 el cerverí 
Magí Janer, prevere i beneficiat de l’Es-
glésia Parroquial de Cervera, demanava 
la fabricació d’un retaule daurat amb les 
imatges del seu patró, Sant Magí, amb 
Sant Antoni de Pàdua, de Sant Llorenç, de 
Nostra Senyora del Coll i de Sant Ramon 
Nonat en la Capella de Nostra Senyora del 
Coll de l’Església Parroquial de Cervera, 
on seria sepultat. A més, volia que el 19 
d’agost es fes un rés i se celebrés una festa 
a honra i glòria de Sant Magí, amb cantú-

22 ACSG, Fons Notarial de Cervera, Ambròs Co-
pons, Testaments 1712-1753, Codi U. Inst.: 2171, 
f. 278v.
23 ACSG, Fons Notarial de Cervera, Ambròs Co-
pons, Testaments 1712-1753, Codi U. Inst.: 2171, 
f. 321v.
24 SalSench Ollé, Mercè, La devoció a Sant Magí 
dins dels protocols notarials de Cervera, Quaderns 
Barri de Sant Magí, Cervera, 2017.
25 Ibídem.
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ria i sermó, tot amb l’assistència de tots els 
preveres, comunitaris i beneficiats de la 
mateixa església. Cada un dels assistents 
religiosos rebria dos sous.26

- El 31 de juliol de 1743 el cerverí 
Jaume Domènech, d’ofici espardenyer, 
demanava dues misses de caritat, a quatre 
sous cadascuna, a l’Altar de Sant Magí de 
l’Església de Sant Domènec de Cervera i 
pels religiosos del dit Convent.27

- El 14 de gener de 1744 el prevere 
Nicolau Porta, beneficiat de l’Església 
Parroquial de Cervera, demanava la cele-
bració d’una missa cantada per set preve-
res perpètuament en el dia de Sant Magí a 
l’Altar de Nostra Senyora de la Pietat de 
l’Església Parroquial de Cervera.28

- El 6 de gener de 1745 la cerverina 
Ignàsia Fabregat, casada amb el cerverí 
Francesc Codina, d’ofici adroguer, dema-
nava la celebració d’una missa resada de 
caritat, a sis sous cadascuna,a l’Altar de 
Sant Magí de la Brufaganya. 29

- El 7 de maig de 1745 el cerverí An-
dreu Farré, d’ofici pagès, demanava cinc 
misses de caritat, a quatre sous, a l’Altar 
de Sant Magí de la Brufaganya.30

26 ACSG, Fons Notarial de Cervera, Ramon Teixi-
dor, Testaments 1728-1751, Codi U. Inst.: 2277, f. 
252v.
27 ACSG, Fons Notarial de Cervera, Ramon Teixi-
dor, Testaments 1728-1751, Codi U. Inst.: 2277, f. 
289v.
28 ACSG, Fons Notarial de Cervera, Ambròs Co-
pons, Testaments i inventaris 1717-1759, Codi U. 
Inst.: 2172, f. 190v.
29 ACSG, Fons Notarial de Cervera, Ambròs Co-
pons, Testaments i inventaris 1717-1759, Codi U. 
Inst.: 2172, f.214v.
30 ACSG, Fons Notarial de Cervera, Ambròs Co-
pons, Testaments 1712-1753, Codi U. Inst.: 2171, 
f. 500v.

- El 12 de maig de 1758 Rosa Pons, 
casada amb el cerverí Josep Berdós, 
d’ofici notari públic de Cervera, demanava 
vint-i-cinc misses resades de caritat, a 
quatre sous cadascuna, a Sant Magí en el 
Santuari de la Brufaganya pels religiosos 
del dit convent.31

- El 9 de març de 1749 el cerverí Magí 
Oliveres, d’ofici pagès, demanava que el 
dia de Sant Magí es celebrés anualment 
un aniversari o missa cantada a l’Altar de 
Sant Magí de la Capella de Sant Cristòfol, 
amb assistència de set preveres de l’Es-
glésia de Santa Maria, donant de caritat 
dos sous a cadascun dels dits preveres i 
sis sous per la caritat de la dita missa.32

- El 27 de juny de 1752 Antònia Jové, 
muller de Josep Farré, d’ofici pagès, 
demanava deu misses resades de caritat, 
a quatre sous cadascuna, a l’Altar de 
Nostra Senyora de les Neus o del Coll a 
honra i glòria de Sant Magí, que es troba 
en dit altar.33

- El 13 de setembre de 1753 la cerveri-
na Maria Fortó, filla de Domènec, d’ofici 
teixidor de lli, demanava deu misses de 
caritat, a sis sous cadascuna, a l’Altar de 
Sant Magí del Santuari de la Brufaganya.34

- El 21 de març de 1754 la cerverina 
Magina Batlle, casada amb el cerverí Ra-

31 ACSG, Fons Notarial de Cervera, Ramon Teixi-
dor, Testaments 1752-1760, Codi U. Inst.: 2278, f. 
88v.
32 ACSG, Fons Notarial de Cervera, Ramon Teixi-
dor, Testaments 1728-1751, Codi U. Inst.: 2277, f. 
371v.
33 ACSG, Fons Notarial de Cervera, Ambròs Co-
pons, Testaments 1712-1753, Codi U. Inst.: 2171, 
f. 654v.
34 ACSG, Fons Notarial de Cervera, Ambròs Co-
pons, Testaments 1712-1753, Codi U. Inst.: 2171, 
f. 703v.
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mon Rosell, d’ofici pagès, demanava dues 
misses de caritat, a quatre sous cadascuna, 
a l’Altar de Sant Magí del Convent de Sant 
Pere Màrtir.35

- El 22 de juny de 1752 el cerverí Joan 
Domènech, d’ofici espardenyer, demana-
va dues misses resades a l’Altar de Sant 
Magí del Santuari de la Brufaganya.36

- L’1 de maig de 1757 la cerverina 
Teresa Castells, casada amb el cerverí Ra-
mon Quintana, d’ofici corder, demanava 
cinc misses de caritat, a quatre sous cadas-
cuna, a l’Altar de Sant Magí de l’Església 
del Convent de Sant Francesc de Paula. 37

- El 15 de juliol de 1757 el reverend 
Magí Perelló i Montaner, prevere i be-
neficiat de l’Església de Santa Maria de 
Cervera, fill de Jaume Perelló, senyor de 
la Cardosa, ordenava la institució i fun-
dació d’una missa cantada perpètuament 
acompanyada d’orgue i toc de campanes 
a l’Altar Major de l’Església de Santa 
Maria, assistint tots els preveres de la 
Reverenda Comunitat, en el dia de Sant 
Magí. Per missa es donava deu sous i a 
cada un dels preveres, quatre sous. Així 
mateix, s’havien de posar ciris al dit altar. 
A més, manava “fassen fer de escultura 
y dorar una imatge de Sant Magí, la que 
vull que cada any en lo mateix dia de Sant 
Magí, sie posada en lo mencionat Altar 
Major. Y que en ell estiga també tota la 

35 ACSG, Fons Notarial de Cervera, Tomàs Balius i 
Marot, Testaments 1754-1761, Codi U. Inst.: 2468, 
f. 35v.
36 ACSG, Fons Notarial de Cervera, Ramon Teixi-
dor, Testaments 1752-1760, Codi U. Inst.: 2278, f. 
11r.
37 ACSG, Fons Notarial de Cervera, Tomàs Balius i 
Marot, Testaments 1754-1761, Codi U. Inst.: 2468, 
f. 70v.

octava, Y que entre any per sa veneració 
y consideració sie col·locada en lo puesto 
de la mateixa Parroquial Iglésia.”

- El 25 d’octubre de 1757 el reverend 
Magí Perelló moria i es posava en execu-
ció el seu testament.38

- L’11 de juny de 1758 Maria Abelló, 
casada amb el cerverí Magí Miret, d’ofici 
pagès, demanava una missa a l’Altar de 
Sant Magí del Santuari de la Brufaganya.39

- El 7 de març de 1760 el notari Josep 
Solsona i Perelló féu testament dispo-
sant les seves últimes voluntats als seus 
marmessors. D’entre les disposicions 
testamentàries hi figura l’enterrament del 
seu cos en un vas davant de l’esmentada 
capella de Sant Magí, així es descriu:“ 
Elegesch la sepultura al meu cos fahedo-
ra en la Iglésia del Gloriós Patriarca de 
Sant Francisco de Paula del Convent sots 
dita invocació de dit Convent, eo de la 
Iglésia, y en lo vas tinch construït devant 
la Capella del Gloriós Màrtir Sant Magí, 
y vull que en ell sie posat mon cos, eo 
cadàver...”. Hi afegí: “Item, vull y ordeno 
que los dits Pares de Sant Francisco fent 
lo cos present en lo enterro al convent, y 
no de altre manera, y devant la Capella 
del Gloriós Sant Magí ab los obsequis 
generals [i] ab las atxas se retran ab 
lo coneixement de mos marmessors.” I, 
“Item, vull y és ma voluntat que lo hereu 
meu avall escrit [el seu fill Magí Solsona 
i de Josa] tinga obligació de fer celebrar 
quiscún any en la Capella del dit Gloriós 
Màrtyr Sant Magí un aniversari cantat per 

38 ACSG, Fons Notarial de Cervera, Valentí Surís, 
Testaments 1752-1761, Codi U. Inst.: 2366, f. 160v.
39 ACSG, Fons Notarial de Cervera, Valentí Surís, 
Testaments 1752-1761, Codi U. Inst.: 2366, f. 202v.
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salut y repòs de la mia ànima y de mos pa-
res en lo dia se esdevindrà morir, donant 
perçò de mos béns deu sous de caritat y 
per los religiosos de dit convent.” 40

- L’11 de març de 1774 el cerverí Magí 
Artigues, d’ofici negociant, fundava un 
ofici cantat perpètuament a l’Altar de Sant 
Magí de l’Església del Convent de Sant 
Francesc de Paula en el dia de la festa 
del sant, celebrador pels seus religiosos 
conventuals a deu sous.41

- L’11 de juliol de 1774 la cerverina 
Francesca Artiga, casada en segones 
núpcies amb Josep Granell, d’ofici pagès, 
demanava dotze misses resades a l’Altar 
o Capella de la Nostra Senyora del Roser 
i de Sant Magí en l’Església de Sant An-
toni Abad pel comanador i sacerdots de la 
encomanda de Sant Antoni.42

- El 5 d’agost de 1776 el cerverí Magí 
Solsona i de Josa, senyor jurisdiccional 
del lloc i terme de Montfar i d’ofici notari, 
demanava sepultura del seu cos en el vas 
de la seva família davant la Capella de 
Sant Magí de l’Església del Convent de 
Sant Francesc de Paula i per la salut i repòs 
de la seva ànima les mateixes misses que 
el seu pare difunt, el notari Josep Solsona 
i Perelló.43

40 SalSench Ollé, Mercè, Un altar de Sant Magí en 
el Convent de Sant Magí, Quaderns Barri de Sant 
Magí, Cervera, 2019.
41 ACSG, Fons Notarial de Cervera, Tomàs Balius i 
Marot, Testaments 1770-1778, Codi U. Inst.: 2469, 
s.f.
42 ACSG, Fons Notarial de Cervera, Magí Solsona, 
Testaments 1765-1776, Codi U. Inst.: 2497, s. f.
43 ACSG, Fons Notarial de Cervera, Tomàs Balius i 
Marot, Testaments 1770-1778, Codi U. Inst.: 2469, 
s.f.

- El 22 de febrer de 1777 el cerverí 
Magí Rovira, d’ofici teixidor de lli, de-
manava tres misses resades de caritat, a 
sis sous cadascuna, a Sant Magí a l’Altar 
de Sant Llorenç en l’Església de Santa 
Maria.44

- El 20 de gener de 1780 la cerverina 
Francesca Solsona, viuda en segones núp-
cies de Ramon Teixidor, d’ofici notari de 
Cervera, demanava de celebrar un trente-
nari de Sant Amador pels pares i religiosos 
del Convent de Sant Francesc de Paula 
a l’Altar de Sant Magí, donant per cada 
missa resada la caritat de sis sous. A més, 
elegia la sepultura del seu cos davant de 
la Capella de Sant Magí en l’església del 
dit convent, en el mateix lloc on estaven 
enterrats el seu pare, la seva mare i el seu 
germà Magí Solsona.45

- El 5 de febrer de 1786 el cerverí 
Francesc Solsona i Josa, prevere que havia 
sigut rector de la Parroquial Església de 
Sant Miquel de La Prenyanosa i resident 
de la Reverend Comunitat de Preveres de 
Cervera, elegia la sepultura del seu cos 
en el vas construït davant la Capella de 
Sant Magí del Convent de Sant Francesc 
de Paula, a on estaven enterrats els seus 
pares, el notari Josep Solsona i Perelló i 
Rosa Josa. Demanava unes dotze misses 
resades de caritat, a sis sous cadascuna, 
en el mateix altar. A més, hi afegia la 
institució i fundació en dit altar de Sant 

44 ACSG, Fons Notarial de Cervera, Tomàs Balius i 
Marot, Testaments 1770-1778, Codi U. Inst.: 2469, 
s.f.
45 ACSG, Fons Notarial de Cervera, Josep Armen-
gol i Perelló, Testaments 1763-1782, Codi U. Inst.: 
2431, f. 46v/48r.



92

Magí de quatre aniversaris, que en vida 
havia acostumat a fer celebrar pels pares 
religiosos del dit Convent, amb toc de 
campanes en el dia de Sant Magí, de 
Sant Sebastià, de Sant Hipòlit i del Cor 
de Jesús. En l’aniversari fundat pel seu 
padrí, el reverend Francesc Solsona i Puig, 
ordenava que els pares religiosos del dit 
convent cantessin completes solemnes en 
la vigília de la Festa de Sant Magí.46

- El 30 d’octubre de 1786 el cerverí 
Pau Graells, d’ofici pagès, demanava dues 
misses resades, a sis sous cadascuna, a 
l’Altar de Sant Magí del Convent de Sant 
Francesc d’Assís o de Jesús pels seus 
religiosos.47

- El 28 de febrer de 1788 el cerverí 
Magí Rovira, d’ofici teixidor de lli, de-
manava per salut i repòs de la seva ànima 
trenta misses resades de caritat, a sis sous 
cadascuna, a l’Altar de Sant Magí de l’Es-
glésia de Sant Cristòfol. A més, fundava 
deu misses en el mateix lloc i celebrades 
per algun reverend del Convent de Sant 
Francesc de Paula.48

- El 20 d’agost de 1789 Pere Morell 
de la Curullada, d’ofici pagès, demanava 
celebrar sis misses resades de caritat, a set 
sous i sis diners per cadascuna, al Santuari 
de la Brufaganya.49

- El 8 de maig de 1790 el cerverí 

46 ACSG, Fons Notarial de Cervera, Josep Armen-
gol i Perelló, Testaments 1763-1782, Codi U. Inst.: 
2431, f. 106v/114v.
47 ACSG, Fons Notarial de Cervera, Antoni Vidal, 
Manual 1786, Codi U. Inst.: 2534, f. 340r.
48 ACSG, Fons Notarial de Cervera, Ignasi Utgés, 
Manual 1788, Codi U. Inst.: 2665, f. 37v.
49 ACSG, Fons Notarial de Cervera, Antoni Vidal, 
Manual 1789, Codi U. Inst.: 2537, f. 389r.

Francesc Rovira, d’ofici mestre sabater, 
demanava quatre misses resades, per la 
caritat de set sous i sis cadascuna, a l’Altar 
de Sant Magí de Santa Coloma.50

- El 8 de setembre de 1790 Maria Bal-
cells, casada amb el cerverí Josep Nebra, 
d’ofici doctor en ?, donava almoina per 
una vegada de sis lliures a la Capella de 
Sant Magí (a la recentment construïda al 
costat del Portal de la Vall).51

- El 12 d’abril de 1791 el cerverí 
Jaume Ramon Permanyé demanava de 
celebrar quatre misses de caritat, a sis sous 
cadascuna, a la Capella de Sant Magí (a la 
recentment construïda al costat del Portal 
de la Vall).52

3. Classificació socioprofessional dels 
devots maginencs.

El sector poblacional de Cervera de-
vot a Sant Magí era ben divers, es troben 
des de pagesos, espardenyers, teixidors o 
ferrers fins a notaris, preveres i algun paer. 
No s’establia una relació directa entre 
ofici i devoció, així com en altres sants es 
donava, com sabater i Sant Miquel o com 
fuster i Sant Josep. També, es donava la 
circumstància que qui portava el nom de 
Magí i Magina o posava per nom de Magí 
o Magina al seu fill o filla o sol·licitava 
la protecció del sant. Com a curiositat, la 
devoció generada en el llinatge de notaris 
Solsona donà lloc a l’enterrament tant de 

50 ACSG, Fons Notarial de Cervera, Ignasi Utgés, 
Manual 1790, Codi U. Inst.: 2667, f. 120v.
51 ACSG, Fons Notarial de Cervera, Francesc Ba-
gils, Manual 1790, Codi U. Inst.: 2598, f. 194r.
52 ACSG, Fons Notarial de Cervera, Francesc Mu-
let, Manual 1791, Codi U. Inst.: 2641, f. 102v.
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pares i fills com de parents pròxims a la 
Capella de Sant Magí de l’Església del 
Convent de Sant Francesc de Paula.

4. Fundació i consolidació de la Festa 
de Sant Magí.

El segle XVIII sembla ser la clau de 
volta de la Festa de Sant Magí de Cerve-
ra. L’any 1729 el cerverí Francesc Porta, 
d’ofici pagès, demanava la celebració de 
la Festa de Sant Magí a l’Altar del Coll 
de l’Església de Santa Maria de Cervera 
cremant ciris i celebrant misses en el dia 
19 d’agost. L’any 1740 la cerverina Maria 
Guillem del carrer Barcelona fundava la 
Festa de Sant Magí a l’Altar Major del 
Convent de Sant Domènec de Cervera. 
L’any 1742 el cerverí Magí Janer, prevere 
i beneficiat de l’Església Parroquial de 
Cervera, demanava la fabricació d’un 
retaule amb la imatge de Sant Magí d’en-
tre altres sants en la Capella de Nostra 
Senyora del Coll de l’Església Parroquial 
de Cervera, com també, una festa a honra 
de Sant Magí amb cantúria i sermó. Pos-
teriorment, l’any 1757 el prevere Magí 
Perelló fundava una missa cantada a l’Al-
tar Major de l’Església de Santa Maria, 
conjuntament, amb l’obra d’una escultura 
daurada del sant en el dia del sant. 

5. Construcció de la Capella de Sant 
Magí.

Ara bé, l’únic indret on prosperà la 
festa fou en el Convent de Sant Domènec, 
que passà de religiosa a popular, arrelant 
entre els veïns dels carrers pròxims al 
convent. Tant és així, que a la dècada dels 
vuitanta del segle setcentista els veïns sol-
licitaren permís a la Paeria de Cervera per 
a la construcció d’una capella al costat del 

Portal de la Vall. El 1787 es posava la pri-
mera pedra i el 1790 s’oficiava la primera 
missa dins de la nova Capella del Gloriós i 
Màrtir de Sant Magí construïda a Cervera.

A partir de la seva construcció, els 
capitans o administradors de la Capella 
de Sant Magí que eren elegits popular-
ment pels veïns del barri, vetllarien per 
l’administració de les rendes i béns de 
l’església, la recol·lecta de les almoines 
dels fidels, l’atenció al culte del sant, la 
celebració de la festa i la conservació de 
l’edifici. Algunes fites rellevants dels ca-
pitans maginencs: el 18 de juny de 1791 
la Paeria de Cervera permetia que als Ad-
ministradors de la Capella de Sant Magí 
poguessin participar en el Corpus després 
d’haver-hi sol·licitat permís els capitans.53 
Anys més tard, el 6 de desembre de 1799, 
els capitans maginencs compraven a carta 
de gràcia un terreny situat en la partida 
dels Cortals, que arrendaven per a obtenir 
alguns ingressos amb els quals ajudar a 
costejar la Festa de Sant Magí.54

53 ACSG, Fons Municipal de Cervera, Llibre 
d’acords i resolucions 1791, Codi U. Inst.: 263, f. 
118v.
54 SalSench Ollé, Mercè, Desamortització a Sant 
Magí, Quaderns Barri de Sant Magí, Cervera, 2013.


