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DUES FUNDACIONS CERVERINES RELACIONADES 
AMB SANT MAGÍ

Josep M. Llobet i Portella

En un llibre de bosseria de la Comunitat 
de Preveres de l’església de Santa Maria 
de Cervera corresponent al segle xix s’hi 
troben dues anotacions que fan referència 
a altres tantes fundacions relacionades 
amb Sant Magí.

La primera, era un aniversari anual, 
fundat per Fèlix Comabella, pagès, de 
Cervera, que calia celebrar el dia 18 de 
maig a l’altar de Sant Fèlix Caputxí de 
l’església de Sant Magí a benefici de les 
ànimes del fundador i dels seus familiars. 
Estava dotat amb una renda anual de 4 
lliures i 10 sous.1

La segona, era un aniversari anual 
de comunitat, fundat per Magí Perelló, 

1 Sobre aquesta fundació: Josep M. Llobet 
i Portella, «Donacions relacionades amb 
l’església de Sant Magí durant els primers anys de 
la seva existència», Quaderns Barri de Sant Magí, 
15 (2005), p. 25-31; Íd., «Algunes observacions 
sobre un text de Sant Magí de Josep M. Arques», 
Quaderns Barri de Sant Magí, 16 (2006), p. 25-27; 
Íd., «La devoció dels cerverins a Sant Magí des de 
l’any 1528 al 1887», Quaderns Barri de Sant Magí, 
21 (2011), p. 17-21.

prevere, de Cervera, celebrador el dia 
19 d’agost, festa de Sant Magí, a l’altar 
major de l’església de Santa Maria, on 
calia posar-hi la imatge de Sant Magí. La 
dotació anual era de 10 lliures, 7 sous i 
7 diners.2

Aquestes dues anotacions són les 
següents:

Maig, dia 18. Número 29.

Fundació de un anniversari annual 
ab asistència de 15 preberes, a més del 
capiscol, feta per Fèlix Comabella, pagès, 
celebrador en lo dia divuit de maig en lo 
altar de Sant Fèlix Capuchí erigit en la 
capella de Sant Magí del carrer del Avall 
y aplicador a benefici de la ànima del 

2 Més dades a: Josep M. Llobet i Portella, 
«L’origen de la festa cerverina de Sant Magí», 
Quaderns Barri de Sant Magí, 13 (2003), p. 25-27; 
Íd., «Algunes observacions sobre un text de Sant 
Magí de Josep M. Arques», Quaderns Barri de 
Sant Magí, 16 (2006), p. 25-27; Íd., «La devoció 
dels cerverins a Sant Magí des de l’any 1528 al 
1887», Quaderns Barri de Sant Magí, 21 (2011), 
p. 17-21.
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fundador y demés de la sua obligació. 
Està dotat de 150 lliures y penció annual: 
4 lliures, 10 sous, y deu donar-se a cada 
un de dits 15 preberes y capiscol aquella 
limosna acostumada en los anniversaris 
celebradors fora de la iglésia parroquial.

Y se donaran las distribucions 
següents: A cada un prebere y capiscol: 
3 sous, 9 [diners]. Limosna de la misa: 
9 sous. Celebrant y asistents: 2 sous a 
quiscun. Capiscol: 1 sou. Sacristà, per 
la creu, y escolà: 1 sou, 6 [diners]. Per 
la cera de 4 siris: 3 sous, 4 [diners]. Y se 
cantarà un responso a la fi. Pòlisa de 4 
lliures, 10 sous.

[...].

Agost, dia 19. Número 53.

Se deu celebrar un aniversari de 
comunitat en dit dia, a un quart de 6 del 
matí, per la ànima del reverent Magí 
Perelló. Sa renda és, detrets gastos 
necesaris, 10 lliures, 7 sous, 7 [diners], 
distribuïdora en la forma següent: A 
quiscun prebere interesent: 4 sous. Caritat 

de missa: 9 sous. Celebrant y asistens, 
quiscun, 2 sous. Cabiscols, quiscun, 2 
sous. Organista, 2 sous. Manxadó, 1 
sou, 6 [diners]. A quiscun acòlit, 1 sou. 
Al campaner, per tocar mitja hora a dit 
aniversari y de tocar a las 12 horas en la 
vigília, 4 sous, 9 [diners]. Advertint que 
no tenen presència ni distribució sinó los 
reverents jubilat[s], malalts y ocupats 
per la iglésia y deu col·locar-se la imatge 
de San Magí en lo altar major y cremar 
mentras se celebrarà dit aniversari 12 ciris 
y, finit, solament dos, que deuran cremar 
tot lo dia y en los dias de la octava mentras 
se cantarà la conventual y vespres en los 
dias n’i aurà. Se señala, per la cera, 1 
lliura. Y, de la sobre dita renda, en los añs 
se esdevindrà ser la festa de San Magí en 
dia de feyna, se deu satisfer la caritat de 
la missa de dotse que deu celebrar-se per 
dit fundador y, per ella, 10 sous, junt ab 
los gastos intrínsechs, y, al campaner, 1 
sou més. Al que cuydarà de compòndrer 
lo altar, encéndrer y apagar los ciris en 
lo dia de la festa y dias de la octava, se li 
donaran 4 sous.


