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Sembla que des de mitjans del segle XVII Cervera ve dedicant 
especials cultes al gloriós Martir St. Magí. 

Elllibre vell de 1' Adrninistració comen<;ael1832, en el que s'hi troben 
algunes notícies sobre la construcció de la capella: les obres comen<;aren 
1' abril del 1787, quedaren enllestides el 1790 i es beneeix el di a 19. 

Abans de l'erecció de !'actual església, se celebrava la festa en 
1' església de S t. Pere Mrutir o del Roser ( convent dels P.P. Dominics) els 
quals tenien també un convent de la seva Orde adjunt al santuari de St. 
Magí de la Brufaganya. 

Al principi, entre les imatges de dita església no s'hi veu cap imatge 
ni retaule dedicat a Sant Magí. En canvi en un antic retaule de la Confraria 
del Roser s' hi ve u la imatge del sant en 1' acte de fer brollar de la terra la 
font de l' aigua rniraculosa. 

També en les esglésies de St. Francesc de Paula i Sant CristOfol 
(destruida la primera els anys 1937-1938 i saquejada la segona el1939) 
hi figurava un altre retaule, els dos obrats a mitjans del segle XVII. 

En baixar des de la Parroquia envers el carrer Sant Domenec, en la 
primera de les cases a ma esquerra, la núm. 1, en son frontis es conserva 
encara una capelleta oberta a la paret sense imatge (S. XIII). 

El di a 19 d' agost de l' any 184 2 s' estrena la primera Vela i la trona de 
fusta, incanviable, que es col·locava al centre de la pla<;a per als 
predicadors. 
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El mes d'octubre del mateix any es va beneir el primer altar. Fou 
dedicat a Santa Anna ( costat epístola). Més tard a S t. Felix de Cantalici 
- festivitat el18 de maig -; els anys següents, en la part de l'Evangeli, a 
St. Domenec i a la Mare de Déu del Roser. 

El flagell destructor de 1936/1939 va fer desapareixer la imatge que 
es venerava des de 1' any 1790, obra del pintor-escultor Joan Retembrach 
i encamada per Bernat Pujol. 

La imatge actual és de pasta de fusta, construida 1' any 1945 per 
1' imaginer J oan Robles de Palau d' Anglesola. És una reproducció de 
l'antiga destruida. 

Un fet curiós. Puc afirmar que la imatge diminutiva de Sant Magí que 
va presidir l'altar en el període 1939-1944, fou obra del cerverí Josep 
Farré XucUt «el Pep llauner». A petició de Mn. Josep Arques Vilaseca 
va transformar un Sant Josep de 60/65 centímetres en un St. Magí. 

Alllarg del segle XX els PP. Claretians participaren en la vida cultu
ral i espiritual de la ciutat: predicar 1' evangeli, fer sermons. La tragedia 
del1936-1939 va truncar realitats i esperances, pero d'una manera dig
na van marxar sense la possibilitat de retom a l'ex-Universitat. Estic 
conven~ut que foren part integrant de la trajectoria Historica de Sant 
Magí a Cervera en el període 1917-197 5. Serien inacabables les pro ves 
documentals de primera ma que justifiquen tal afirmació. 

Mossen Josep Arques Vilaseca (t 1-IX-1949), el capella "recuperador» 
de les esglesioles de la nostra ciutat, va confiar sempre en la Teologia i 
Filosofia claretiana. El Barri de Sant Magí va tenir predilecció pel Fun
dador Sant Antoni Ma Claret i Clara (t 24-X-1870). 
- Any 1917 P. Josep Ma Solé Roma (t 19-1-1992) 
- Any 1919 P. Ramon Ribera Lletjós (t 6-V-1949). Govern Gral. Roma, 

en la seva estada a Catalunya. 
- Any 1929 P. Jaume Giron Puigmitja, martir (t5-IX-1936). Predicació 

Santa Missió 14 al25-XI-1934. 
- Any 1932 P. Pau Artigues Barri (t 13-1-1982). Superior Cervera. 
- Any 1934 P. Ramon Casals Sola (t 26-XII-1940). Superior Cervera. 
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- Any 1941 P. Carlos Ma Cata Benach (t 14-XII-1961). Missioner valorat 
en sofriments. 

- Any 1943 P. Josep Ma Misser Vallés (t 30-XII-1993). "Dijous 
Eucarístics". 

- Any 1951 P. Josep Sirvent Mercader (t 6-5-1953). Eloqüent orador. 
Diversos: Anys 1940- 1941- 1944- 1945- 1949- 1951- 1952- 1954-

1958- 1959- 1960- 1962- 1963- 1964 a11976 intercalats. 
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Clergue secular a destacar, Mn. Pere Anglarill Vila, fill del Barrí de 
Sant Domenec. 

La composició de preveres en la nostra ciutat ell9-VII-1936 era la 
següent: Antoni Pont Saltó (t 16-XII-1948), Rector; Josep Ma Sala i 
Joan Corominas, Vicaris; Lluís Vilalta (t 24-XII-1938), mort de malaltia 
a casa del parcer "cal cosf', Victoria Ramonich, Francesc Galceran ( t 2-
X -1936) Hermenegildo Rivera, Domingo Sala i Josep Obiols Compte ( t 
5-VIII-1936), Beneficiats; Joan Maja Batlle (t 1-IX-1949), Andreu 
Rovira Badies (t 8-I-1956), Manuel Melgosa Codina (t 5-X-1936), 
Antoni Benet, Josep Moliné Pont (t 20-X-1937) i Josep Arques Vilaseca 
(t 1-IX-1949). Adscrits. 

Tots ells predicaren les glosses del sant anacoreta. A 1' acabament de 
la cantesa, la Comunitat queda redu'ida a vuit sacerdots. 

L'any 1976, en prendre mossen Lluís Solsona Bemat possessió com 
a responsable de l'església arxiprestal i local, va modificar els cultes 
religiosos establerts en els barris de la ciutat reduint la novena a tríduum, 
eliminant la missa major amb sermó del migdia i predica del vespre des 
del púlpito trona situada al bell mig de la pla~a. Avui, el sacerdot celebrant 
es limita a comentar 1' evangeli del dia. 
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