LA CELEBRACIÓ DE LA FESTA DE SANT MAGÍ A
L’ESGLÉSIA DE SANTA MARIA DE CERVERA (1774-1785)
Josep M. Llobet i Portella
Fa uns anys donàvem notícia de l’execució pels seus marmessors, l’any 1760 –
abans, doncs, que fos construïda l’església
de Sant Magí a la placeta que es trobava al
final del carrer de la Vall–, del testament
del prevere Magí Perelló. D’acord amb
els desitjos del difunt, foren establerts
diversos actes pietosos en honor de Sant
Magí, entre els quals hi havia la fundació
d’una missa matinal cantada, que s’havia
de celebrar el dia de Sant Magí a l’altar
major de l’església cerverina de Santa
Maria, i d’una altra missa, el mateix dia
i a les dotze del migdia.1 La localització
de sis anotacions de pagaments realitzats
pel bosser de la Comunitat de Preveres,
institució que tenia la seva seu en aquesta
església de Santa Maria, ens permeten
comprovar el compliment de la disposició
del difunt. Les cinc primeres anotacions
parlen de la solemne missa cantada matinal –o bé ofici– que se celebrava el dia
de la festa del sant. A l’última, però, de les

anotacions, a aquesta missa matinal s’hi
afegeix la segona missa celebradora a les
dotze del migdia del mateix dia. L’import
que costaven aquestes celebracions, cada
any era el mateix: deu lliures, setze sous
i set diners.2
Textos documentals
1
1774, agost, 14. Cervera.
El bosser de la Comunitat de Preveres de l’església de Santa Maria de Cervera
satisfà l’import d’una missa instituïda per
Magí Perelló per a ser celebrada el dia de
Sant Magí.
Arxiu Comarcal de la Segarra
(ACSG), Cervera, Fons de la Comunitat de
Preveres, Comptes generals de la Comunitat,
1774, quadern, s. f.
Ídem, són data deu lliuras, setse sous
y set diners, pagadas per la misa cantada y solemne deixada per lo reverent Magí Perelló en
lo dia de Sant Magí, consta de pòlissa y recibo
de 14 [de] agost de 1774, signada de número
7 ......... 10 lliuras, 16 sous, 7 [diners].
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Ídem, són data deu lliuras, setse sous y set
diners, pagat per la solempnitat de la missa
matinal en lo dia de Sant Magí fundat per lo
doctor Magí Perelló, prebere, consta de pòlisa
y recibo de 18 [de] agost de 1782, signada de
número 10 ......... 10 lliuras, 16 sous, 7 [diners].

1777, agost, 18. Cervera.
El bosser de la Comunitat de Preveres de
l’església de Santa Maria de Cervera satisfà
l’import d’una missa instituïda per Magí Perelló per a ser celebrada el dia de Sant Magí.
ACSG, Cervera, Fons de la Comunitat de
Preveres, Comptes generals de la Comunitat,
1777, quadern, s. f.
Ídem, són data deu lliuras, setse sous y set
diners, pagadas per la solemnitat del offici del
dia de Sant Magí, consta de pòlissa y recibo de
18 [de] agost de 1777, signada de número 12
......... 10 lliuras, 16 sous, 7 [diners].

5
1783, agost, 18. Cervera.
El bosser de la Comunitat de Preveres de
l’església de Santa Maria de Cervera satisfà
l’import d’una missa instituïda per Magí Perelló per a ser celebrada el dia de Sant Magí.
ACSG, Cervera, Fons de la Comunitat de
Preveres, Comptes generals de la Comunitat,
1783, quadern, s. f.
Ídem, són data deu lliuras, setse sous y
set diners, pagadas per la solemnitat de missa
matinal en lo dia de Sant Magí fundada per lo
reverent Magí Perelló, prebere, consta de pòlissa y recibo de 18 de agost de 1783, signada de
número 11 ......... 10 lliuras, 16 sous, 7 [diners].

3
1779, agost, 18. Cervera.
El bosser de la Comunitat de Preveres de
l’església de Santa Maria de Cervera satisfà
l’import d’una missa instituïda per Magí Perelló per a ser celebrada el dia de Sant Magí.
ACSG, Cervera, Fons de la Comunitat de
Preveres, Comptes generals de la Comunitat,
1779, quadern, s. f.
Ídem, són data deu lliuras, setse sous y
set diners, pagadas per la solemnitat del offici
matinal celebrat per lo reverent Magí Perelló
en lo dia de Sant Magí, consta de pòlissa y
recibo de 18 [de] agost de 1779, signada de
número 15 ......... 10 lliuras, 16 sous, 7 [diners].

6
1785, agost, 18. Cervera.
El bosser de la Comunitat de Preveres de
l’església de Santa Maria de Cervera satisfà
l’import d’una missa instituïda per Magí Perelló per a ser celebrada el dia de Sant Magí.
ACSG, Cervera, Fons de la Comunitat de
Preveres, Comptes generals de la Comunitat,
1785, quadern, s. f.
Ídem, són data deu lliuras, setse sous y set
diners, pagadas per la solemnitat de la missa
matinal y per la caritat de la missa de dotse
horas en lo dia de Sant Magí fundada per lo
reverent Magí Perelló, prebere, consta de pòlisa y recibo de 18 de agost de 1785, signada de
número 7 ......... 10 lliuras, 16 sous, 7 [diners].

4
1782, agost, 18. Cervera.
El bosser de la Comunitat de Preveres de
l’església de Santa Maria de Cervera satisfà
l’import d’una missa instituïda per Magí Perelló per a ser celebrada el dia de Sant Magí.
ACSG, Cervera, Fons de la Comunitat de
Preveres, Comptes generals de la Comunitat,
1782, quadern, s. f.
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