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CERVERA I EL PRIMER RÉS O PREGÀRIA PROPI 
DE SANT MAGÍ CONCEDIT L’ANY 1745

Ramon M. Xuclà Comas

Des de l’inici de la història i els 
fets de Sant Magí, Cervera ha estat 
vinculada amb el Sant. Són diversos 
els cerverins citats en les històries i 
relats escrits de la vida del Sant i en 
l’evolució de les diferents etapes de 
la seva història fins els nostres dies. 
Cervera està constantment vinculada 
a Sant Magí, no ja al llarg de la seva 
història i vida, sinó per la vinculació 
estreta que el Sant té amb la nostra 
ciutat. 

De fet, la tradició cerverina està 
vinculada amb sant Magí. Les festes 
més populars de Cervera són: una, la 
del Santíssim Misteri i l’altra, la festa 
del barri de Sant Magí. Són les festes 
més populars, entenent com a tals 
aquelles que més vinculació tenen 
amb els cerverins pels actes populars 
que les han identificat. L’una per les 
completes i l’altra pels ruquets.

Dins d’aquest vincles de Cervera 
amb el Sant, en vull fer esment de 
dos més. Un d’ells prou significatiu i 

important i l’altre més anecdòtic. 

El primer és el que dóna títol a 
aquest escrit: el primer rés o pregària 
propi dedicat a Sant Magí concedit, 
com tot seguit relato, per un Breu del 
Sant Pare Benet XIV l’any 1745.

Resulta que són les tradicions 
populars i el fervor dels creients qui 
tradicionalment, al fer les pregàries 
pels sants, estableixen determinades 
tradicions que finalment es 
reflecteixen en les pregàries i resos 
que els fan. Malgrat tot, però, quan 
les tradicions i el fervor i devoció dels 
fidels als sants són importants pel 
reconeixement i abast en els territoris 
d’un o varis països, és llavors quan 
fonamentalment ordes religioses 
o religiosos que postulen fidelitat 
i adoració per un sant determinat, 
procuren, seguint les formalitats 
escaients i reglamentàries establertes 
en les seves ordes religioses o en 
les normes eclesiàstiques, obtenir 
l’oficialitat, per dir-ho d’alguna 
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Tarragona per l’arquebisbe Pere 
Copons.

Aquell concili es celebrà en 
catorze sessions i, concretament en 
la dotzena, es va llegir una súplica 
per obtenir rés o pregària pròpia de 
sant Magí. La súplica portava per 
títol “Preces1 para el rezo propio de 
san Magín Mártir” i es va redactar 
en llatí el 15 de juny de 1745 i és 
en aquestes súpliques, on apareix 
Cervera i en la seva part inicial o 
introductòria es diu: “...erigit en 
aquesta Arxidiòcesi, i senador de 
Tarragona, i Cervera i altres llocs 
del Principat de Catalunya...” de tal 
manera que es menciona Cervera, 
juntament amb Tarragona i que no 
s’inclou en el criteri general final de 
la mateixa frase, que reprodueixo 
literalment:

1 “Preces”: súpliques o precs que els fidels fan al 
seu Déu durant les seves oracions.

manera, d’un rés o d’una oració 
oficial dedicada al sant en qüestió. 
Per tant, s’haurà d’acudir als 
procediments establerts per poder 
sol·licitar la concessió i en el seu cas, 
el reconeixement del rés o oració. 
I així ho trobem amb el rés de sant 
Magí.

Va ser l’any 1619 que es van fer 
diferents instàncies i sol·licituds a 
l’arquebisbe de Tarragona per tal de 
demanar i impetrar amb insistència 
resos propis per Santa Tecla, Sant 
Fructuós i per Sant Magí. Finalment 
es van demanar presentant aquells 
papers que havia corregit un jesuïta 
anomenat Fray Gil l’any 1616, 
sol·licitud que no es va tramitar 
fins l’any 1745, concretament, en 
el Concili convocat i presidit a 
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Aquesta sol·licitud va ser 
entregada al Sant Pare Benet XIV 
mitjançant una altra persona que 
no vull deixar de mencionar, doncs, 
pot ser casualitat, però està també 
íntimament lligada amb Sant Magí, 
fet pel qual, segurament, va ser ell i 
no altre qui presentés la súplica per 
obtenir la pregària del Sant.

Em refereixo al Pare, Fr. Tomàs 
Ripoll, mestre general de l’Orde 
dels Predicadors qui en pròpia mà va 
entregar al Sant Pare aquella súplica 
tal i com ens explica en una carta 
dirigida a l’arquebisbe de Tarragona.2 

Finalment el Sant Pare, per un 
Breu de data 22 de desembre de 
1745, va concedir el rés propi de Sant 
Magí.

Respecte del Pare, Fr. Tomàs 
Ripoll, mestre general de l’Orde dels 
Predicadors, he d’afegir que no es 
pot dubtar de la seva devoció a Sant 
Magí, de la mateixa manera que la 
vinculació de Cervera, amb aquest 
personatge i a Sant Magí.

Efectivament, l’any 1735 es va 
publicar la següent obra:

“Villancicos que se cantaron 
en las solemnisimas fiestas que se 
hicieron en la nueva extensión y 
renovación del templo del glorioso 

2 “Viage literario a las Iglesisas de España”.- Jaime 
Villanueva.- Tomo XIX de 1851.- Carta CXXXVI. 
Pàg. 123 i següents.

martyr San Magin, parroquia de S. 
Jayme de Rocamora y convento de la 
orden de predicadores, el dia 4 y 5 de 
setiembre del año 1735 que costeo Fr. 
Tomas Ripoll; cantados en la capilla 
de la catedral de Tarragona siendo 
maestro de ella Juan Chrisostomo 
Ripollès”

Doncs bé, aquest llibret va ser 
imprès a la impremta de la Reial i 
Pontifícia Universitat de Cervera per 
Manuel Ibarra l’any 1735. 

Queda clara la vinculació estreta 
entre Cervera i Sant Magí i entre el 
fervorós devot de Sant Magí com va 
ser el Pare Mestre general de l’Orde 
dels Predicadors Fr. Tomàs Ripoll. 

En segon lloc i per acabar, una 
darrera vinculació de Cervera amb 
l’antiga història de Sant Magí. He 
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començat aquest escrit fent menció 
de diversos cerverins vinculats amb 
la història de la vida del Sant i en vull 
citar una de curiosa. Em refereixo a 
unes obres que l’any 1734 es feien 
per acabar l’església que es va alçar 
en el mateix lloc on Sant Magí va 
ser degollat i que avui coneixem, en 

les quals va intervenir un paleta de 
Cervera, anomenat Tomàs Gaudier. 

En un petit llibre anomenat “Vida 
del Taumaturgo Catalan el glorioso 
Mártir y Hermitaño San Magín”3, 
que reprodueixo a continuació, es fa 
referència a aquest paleta i als fets 
que van succeir durant les obres.

3 Tarragona.- Imprenta de los señores Puigrubí i 
Arís.- Any 1865.


