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Una de les grans incognites cerverines ha estat, fins al dia present, 
!'origen de la festa de Sant Magí. Si bé descobertes documentals recents 
han permes coneixer que els cerverins ja organitzaven pelegrinatges per 
anar a Sant Magí de la Brufaganya durant els últims decennis del segle 
XVI (Quaderns Barri de Sant Magí, 9 i 12) i, fins i tot, que un eclesütstic, 
1' any 17 54, havia fet construir un retaule dedicat a aquesta advocació 
(Quaderns Barri de Sant Magí, 7), que sapiguem, no hi havia cap 
informació que aportés clarícies sobre 1' establiment d' aquesta festa reli
giosa i popular que es continua celebrant els nostres dies. 

És molt possible que un deis motius principals que aquesta 
desinformació hagi durat tant de temps sigui el fet de su posar que 1' origen 
de la festa calia situar-lo a 1' actual barri cerverí de Sant Magí i que aquest 
origen tenia relació amb el convent de Sant Domenec. Avui podem dir 
que ni els velns del barrí que posteriorment s' anomenara de Sant Magí 
perque s'hi construira una església sota aquesta advocació ni els frares 
dominics van tenir res a veure amb l'establiment de la festa de Sant 
Magí a Cervera, ja que la persona que veritablement la funda fou el 
prevere Magí Perelló. 

En efecte, aquest eclesiastic, que era beneficiat de 1' església de Santa 
Maria, l'any 1743, funda a l'església esmentada, d'una banda, unes 
matines, un ofici o missa cantada i una missa resada i, de l'altra, un 
aniversari i una miss a resada, celebradors, respectivament, el 19 d' agost, 
festa de Sant Magí, i e121 d'agost, de cada any, després de la seva mort. 
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A més, en cas de sobrar 
diners de les rendes que 
deixaria, els preveres 
podrien repartir entre els 
pobres que assistissin a la 
missa de dotze del dia de 
Sant Magí la quantitat de 
dos sous. 

No fou, dones, fins a 
l'any 1760, després de la 
mort del fundador, que es 
porta a la practica 1' esta
bliment de la festa. Foren, 
per tant, els executors del 
testament del difunt Magí 
Perelló les persones que, 
aquell any, establiren diver
sos actes pietosos en honor 
de Sant Magí, entre els 
quals hi havia la fundació 
d'una missa matinal canta
da, amb acompanyament 

Altar major de 1' església de Santa Maria de Cervera (ACC). d' · 1 · d orgue 1 a concurrencia e 
tota la comunitat de pre-veres, la qual s'havia de celebrar el día de Sant 
Magí a 1' altar major de 1' església de Santa Maria. Amb la finalitat que 
fos més racill'assistencia dels cerverins a aquesta rnissa, mitja hora abans 
de dir-la serien tocades les campanes. A més d' aquesta missa matinal, el 
mateix dia de Sant Magí se celebraría una altra missa a les dotze del 
migdia. Les campanes, en aquesta segona missa, serien tocades un quart 
d'hora abans. 

Una altra dada important és que, seguint la voluntat del fundador, es 
va fer construir una imatge de Sant Magí de fusta daurada, la qual 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 
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1' octava de la festa. La resta de 1' any, l' esmentada imatge de Sant Magí 
es trobaria situada en un dels altars laterals perque pogués ser 
contínuament venerada pels fidels. 

Resta, dones, documentat que la festa cerverina de Sant Magí queda 
definitivament establerta aquell any 1760 i que les funcions religioses 
s'havien de celebrar a l'altar major de l'església de Santa Maria. Ara, 
pero, s'obren unes altres incognites: per que, com i quan es produí el 
canvi de lloc de la celebració de la festa? Caldra continuar investigan t. 
Amb tot, no és excessivament aventurat suposar que, posteriorment, els 
ve'ins del carrer de la Vall, potser veient que la festa en honor de Sant 
Magí es trobava en decadencia o ja no era celebrada, van voler-la salvar, 
i s'ho prengueren amb tant d'entusiasme que, fins i tot, feren construir 
una església que dona nom a aquell barrí. 

El gran merit dels habitants del barri de Sant Magí podria ser, dones, 
no solament evitar la desaparició de la festa sinó, també, mantenir-la 
amb tant de fervor que, actualment, l'ha feta seva tota la població 
cerverina. 
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