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Josep M. Llobet i Portella
L'any 1999, publicava al número 9 deis Quaderns Barri de Sant Magí
un article on donava a coneixer un pelegrinatge cerverí al santuari de Sant
Magí de la Brufaganya realitzat l'any 1593. Era -aleshores-la primera
notícia documentada sobre aquesta manifestació centenaria que, amb
tanta fort;a, ha arribat als nostres dies. Avui, pero, la recent troballa d'un
altre text d' arxiu em permet recular quatre anys els inicis documentats
d'aquesta arrelada tradició. Fou, dones, l'any 1589 quan s'organitza elper ara- primer pelegrinatge de cerverins al santuari de Sant Magí de la
Brufaganya que ha restat documentat. El motiu era el mateix que el de
l'any 1593: la manca de pluja.
La situació de sequera que es patia a la nostra vila i a les poblacions
ve'ines durant el mes d'abril d'aquell any 1589 era tan extrema que,
considerant fracassats tots els intents fets anteriorment mitjant;ant
processons i pregaries per a aconseguir la pluja tan desitjada, el consell
municipal cerverí acorda dirigir-se a la comunitat de preveres de la població
per tal que disposés que set preveres anessin en pelegrinatge a Sant Magí
i, en tomar, passessin pel poble de Montlleó i visitessin 1' església. Tot
aixo, amb la finalitat d' implorar 1' auxili diví. La comunitat de preveres,
reunida en consell, accepta la petició de les autoritats i nomena els set
pelegrins entre els seus eclesiastics. Les persones elegirles foren les
següents: Benet Albareda, Miquel Porta, Miquel Font, Antoni Perelló,
Jaume Saura, Andreu Tudela i Antoni Joan Moixó. Aquests són, dones,
-repeteixo: per ara- els primers cerverins que, segons la documentació
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consultada, anaren en pelegrinatge al santuari de Sant Magí de la
Brufaganya.
Pero, ates que les meves explicacions no poden substituir el peculiar
sabor d' un text del segle XVI, transcric, a continuació, 1' acord del consell
de preveres cerverí, el qual diu així:
Sobre lo que propasa lo magn(fich paher mossen Jaume Mulet per fer
pelegrins a Sanct Magf
Dimecres, a XXVI de abril, 1589, en lo cor, abans de vespres, proposa
lo magn(fich mossen Jaume Mulet, paher: «Molt reverents senyors. la
vos tres merces veuen com nos visite nostre senyor Déu persa misericordia
ab lo asot de tanta sequada. Plasia-li persa infinita misericordia no vulle
mirar nos tres culpes y offenses contra ell avemfetas sinó que·s apiade de
nosaltres y tants pobles com patexen, y no enbargant }a tantes profesons
y pregaries diverses se sónfetes pervostres merces y per tota la vila, tenint
intent ab esta universitat pasar avant altres devotions y pregaries, y, axí,
per part d 'esta vila y consulta dels senyors pahers altres y promens, avem
acordat jo vingés así per part d' ells y de tots a supliquar-los que nostra
devotió és quefesem uns pelegrins preve res que vagen a la casa y església
del gloriós Sanct Magí y, al venir, que pasen a la casa y església de la
gloriosísima Verge Maria de Monleó, suplicant-los devotament sien
intersesors per nosaltres en aquesta gran nesesitat, y aso los tindrem tota
la universitat a gran merce y caritat. Offerint-nos, en lo que los sia servey,
fer-ho comja som obligats». E aZora, aprés de vespres, lo reverent rector
se posa alferistol y dix: «Reverents senyors. la vostres merces an oi't lo
que lo magn(fich paher a proposat per fer los pelegrins preve res a Sanct
Magí, com dit és». Sobre lo qual proposatfou determinat per tot lo venerable consell que, puys la nesesitat és tanta y la devotíó de la vila és axí
demane, tal devotió se fase y se elegesquen set preveres qui vagen y
cumplen la devotió ja mensionada y tots los preveres nos esforcem en
nostres devotions, suplicant a nostre senyor Déu nos done la sua gratia.
Foren elegits en peregrins set preveres daval mensionats qui partesquen
disapte primer vinent a 29 de abril y que lo dia abans, a les dos ores fins
a sinch de vesprada, se trague lo sant sacrament del cos presiós de
Jhesucrist al altar major y allí tres ores asistesquen tots los preveres
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resant lo psaltiri, y altre dia los reverents pares de lo monestir de
predicadors, y lo tercer dia los reverents pares de Sanct Agustí, que sera
los tres dies aniran los venerables preveres pelegrins per la devotió ja
dita, y que al anar y tornar sien acompanyats ab devota profesó fins al
loch acostumatfer-se en semblants necesitats. Los quiforen elegits:
Primo lo venerable mossen Benet Albareda, domer.
Lo venerable mossen Miquell Porta.
Lo venerable mossen Miquell Font.
Lo venerable mossen Antoni Perelló.
Lo venerable mossen laume Saura.
Lo venerable mossen Andreu Tudela.
Lo venerable mossen Antoni loan Moxó.
Per tant, se fa la present memoria, continuada per mi loan Talaveró,
rational.
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