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Es troba documentat que l'any 1786 els ve'ins de !'actual barrí de
Sant Magí sol.licitaren a l Ajuntament de Cerveu autorització per
edificar una església la qual es construí l l egui t i fou bene"ida quatre
anys després. Pero, amb anterioritat a les dates esmentades, ben poca
cosa sabíem en relació amb aquesta advocació cerverina, llevat de la
seva existencia, la qual quedava demostrada, almenys, des de 1' any
1768, data d'uns goigs estampats a la impremta de la Universitat de
Cervera.
Semblava raonable pensar que el culte a Sant Magí, abans que fos
edificada l'església mencionada, s'hauria celebrat al temple del convent
de Sant Domenec, tan proper al barrí que actualment porta el nom de
Sant Magí i el venera per patró, pero, recentment, la localització d'un
document notarial ens ha permes coneixer noves dades relacionades
amb aquest tema.
En efecte, sabe m que el día 15 d' abril de 17 54 Francesc Solsona i
de Josa, rector de la parroquia de la Prenyanosa, encarrega a 1' escultor
targarí Josep Pujol un retaule dedícat a Sant Magí, per tal de ser
col.locat a la capella d' aquest no m que hi ha vi a a 1' església del convent
de Sant Francesc de Paula de Cervera. Aquesta capella estava sota el
patronatge de la famílía del prevere esmentat.
A més del retaule, que s'havia de construir segons una tra~a
previament elaborada, !'escultor calía que fes una ímatge de Sant
Francesc Xavier de quatre pams d'al~aria i diversos mobles. L'import
total seria de 90 llíures, pagadores en tres parts íguals.
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La construcció d'aquest retaule es degué iniciar el mes d'octubre
d' aquell any 1754, ja que el di a 8 del subdit mes 1' escultor va rebre la
fusta - que era de salze i d' alber - necessaria pera 1' obra i 30 lliures
com a primera paga.
Veiem, dones, que el culte a Sant Magí, cap a la meitat del segle
XVIII, tenia lloc al temple del convent de Sant Francesc de Paula que es trobava situat a l'espai que avui ocupa el Casal Parroquial- i és
de creure que no fou fins alguns decennis després que, amb la
construcció d'una església, passa al barrí que més tard prengué el nom
de Sant Magí.
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