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L'any 1997, al núm. 7 dels Quaderns Barri de Sant Magí, 
comentavem la informació més antiga que coneixíem sobre 1' advocació 
de sant Magí a Cervera: l'encarrec de la construcció d'un retaule 
dedicat a aquest sant fet pel prevere Francesc Solsona, 1' any 17 54, 
a !'escultor targarí Josep Pujol. El retaule havia de ser col·locat 
a la capella de Sant Magí que hi havia a l'església del convent 
cerverí de Sant Francesc de Paula. 

Ara, pero, podem oferir una nova notícia sobre aquesta advocació 
cerverina que ens situa a més de quatre segles endarrere. En efecte, 
l'acord d'un consell de prohoms celebrat el 31 de maig de 1593 
ens permet saber que ja en aquell temps els cerverins no solament 
sentien una especial veneració pel sant de la Brufaganya, sinó que 
la seva intercessió podia resultar beneficiosa en cas de manca de 
pluja. 

He m de creure que la primavera d' aquell any 1593 es de vi a presentar 
realment adversa, ja que, vista "1' esterilitat del temps", els cerverins 
decidiren que un grup de pelegrins es traslladés al santuari de Sant 
Magí de la Brufaganya el dia 2 de juny i, davant de la seva imatge, 
impetressin el favor diví per aconseguir la pluja benefactora. El més 
sorprenent, pero, fou que 1' aigua celestial arriba abans que es pogués 
complir el projecte, cosa que ocasiona que els paers demanessin 
la substitució del pelegrinatge per algun altre acte pietós. 

25 



El consell de prohoms, pero, no accepHt la petició formulada 
pels paers. Ben al contrari, considera que els cerverins no podien 
trencar el seu compromís, tot i que ja s'havia aconseguit el que 
desitjaven: la pluja, i així decidiren que tot es portés a terme tal 
com havia estat projectat. Potser pensaren en aquella dita popular 
que aconsella: "Als sants i als minyons, no els prometis que no 
els dons". Val a dir que les autoritats municipals reberen una bona 
lli~ó. 

A tés que el text de 1' acord resulta especialment interessant per 
la seva antiguitat, el transcrivim a continuació: 

[Al marge esquerre:] Pelegrins. 

A la qual magnífica promenia fonch preposat per dits senyors 
de pahers dient que, com saben, estos dies passats se determina 
que per rahó de la sterilitat del temps se avie determinatfer pelegrins 
a Sanct Magí pera que, per intercessió del benaventurat sant, nostre 
Senyor Jos servit socórrer-nos ab esta necessitat, los quals avien 
de partir pera dimecres primer vinent, y, com veuhen, nostre Senyor 
és estat servit remediar-nos ab lo que li demanam, y per lo que 
la determinatió se a de complir y vien penssat si' s porie commutar 
en altre sufragi, ab consulta de la venerable comunitat, que determinen 
lo fahedor. 

Sobre afÓ la magnífica promenia delibera y acorda que lo 
determinat y acordat de fer pelegrins per a Sant Magí ab la forma 
determinada y apuntada y per al dia determina! que vagen y lo 
que·s gastara sie pres a compte als senyors de pahers. Y foren 
elegits los dejús scrits: mossen Guerau, Pere Molinés, Jaume Mulet, 
Joseph Menssa. 
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