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SOBRE ELS ORÍGENS DE LA
DEVOCIÓ A SANT MAGÍ
Una pregunta que sempre s'ha fet la gent de Cervera, és d'on podia venir
la devoció que hi ha a tota la ciutat, i concretament al barri de Sant Magl,
per la figura d'aquest Sant. Segons el llibre "Santuari de Sant Magí:, de
Sane;: Capdevila, pvre, de 1603, "Eis Barons de la Llacuna don Martl de
Spes i de Alagón i Da. Estefania de Casire i de Cervelló, patrons del
Santuari, de comú acord amb el beneficiat de Sant Magí, D. Enrie de Castre
i de Cervelló, determinaren donar la Santa Casa, i !'hospital i el benefici als
Religiosos de Sant Domingo per tal que hi fundessin Convent." Aixo va durar
~ins l'any 1835.
Per altra part, ja en el s.XIII els frares dominics esdevenien plenament
instal.lats a Cervera, ja que tenien un convent situat sota l'església parroquial
de Santa Maria, en l'actualitat carrer Sant Magi, antigament carrer de la Vall
de Predicadors. Es de suposar que fou des del convent de St. Domenec que
s'inculca la devoció per Sant Magi i que porta als veins a demanar a l'ajuntament ·que se'ls concedís el terreny en el pati del portal de la Vall per a
edificar-hi la capella del Sant. Aixo fou l'any 1786. L'any 1787 els velns
anaren a veure al bisbe de Solsona perqué els donés el permís per edificar
la capella. Aquell mateix any es posava la primera pedra i el 19 d'agost de
1790 el reverent Donat Cirera, prevere de la Parroquia de $anta Maria,
beneí la nova església. Pero evidenment la devoció era de bastant abans, ja
que tenim uns goigs de l'any 1768 dedicats a Sant Magí impresos a la
impremta de la Universitat.
També foren els dominics els que possiblement fomentaren el costum
d'anar a buscar l'aigua miraculosa a les fonts de la Brufaganya, marxant uns
dies abans.
Per anar a buscar l'aigua, es marxava de Cervera la matinada del 15
amb carros fins a Santa Coloma i des d'alla fins a les fonts de Sant Magí
amb els animals (sense carros, ja que no hi havia camí), on s'omplien els
cantirs que anaven dins els argadells deis rucs i les mules.
També és collia el boix i l'espígol per guarnir l'església i el carrer.
Després es feia la tornada per arribar a Cervera el dia 18, vigilia de la testa,
cap al tard.
No sabem exactament de quan arrenca aquesta tradició ni si primer hi
havia la tradició d'anar a buscar l'aigua i d'aqui que es fes l'església o a
l'inrevés; la veritat es, pero, que parlant amb la gent que des de sempre a
casa seva han estat devots de Sant Magí, poden arribar a comptar 5 generacions enrera, quan el besavi del seu avi ja anava a Sant Magí a buscar
l'aigua miraculosa.
Miquel Pont Farré
Associació "Amics de Sant Magí"
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Maurice Locroix, a través del disefio, marca una moda que permanece en el tiempo.
Refmamiento técnico y crjterios de e1>clusividad abarcan las
diversas Uneas que en conjunto forman las "Colecciones de
Maurice Lacroix.
Sintoola entre encanto y riqueza, entre el dar y el recibir un
ragalo, entre el receptor de la joya y una especial forma de vida .
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