ESGLÉSIES DE CERVERA
Joan Naboa Armengol
Any 1905. Sant Francesc de Paula,
fundador.
PP. Mínims.
Antigament estava situada a una regular distància de la població, sobre un
petit turó. Amb el temps, la repoblació
va situar-la a l’extrem de la Rambla Sant
Francisco, avui Lluís Sanpere. L’any
1937 va ésser enderrocada per construir
una plaça (de vendre) mercat. La fi de la
contesa civil espanyola (1936/1939) no va
donar temps a construir-la.
Posteriorment, la idea de planificació i
construcció del Casal Parroquial, inaugurat el dia 20 de juny de 1971, fou del Dr.
Ramon Rota Canal, pvre. (Rector 19551971). Sempre deia: “No demano res per
mi”. L’Excm. Ajuntament li feu entrega
del títol Adoptiu de la ciutat.
Era de molta capacitat, acabant la façana un senzill campanar dels anomenats espadanya. Immediat al presbiteri i al costat
de l’Epístola existia una capella en la qual
es venerava la imatge de Nostra Senyora
de la Soledat. Dita imatge conservava la
mateixa postura inclinada que va adoptar
al passar per davant de l’immoble del lladre de la relíquia Santíssim Misteri, quan
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els PP. Mínims la varen treure en pública
processó el dia 20 de setembre de 1619.
En el seu interior, a més de l’altar
major, tenia sis capelles laterals de petita
dimensió. En una d’elles es trobava sepultat el cos de l’eminent Senyor Don Jaume
de Cardona, Cardenal, Bisbe d’Urgell i
Canceller de Catalunya. El Capell estava
situat damunt del sepulcre. Per motiu
d’obres va ésser traslladat a la Catedral de
Tarragona per ordre de l’Arquebisbe Don
Pere de Cardona, cosí del Cardenal Jaume.
Després de l’expulsió general de tots el
frares a Catalunya l’any 1835, el convent
que ocupaven, situat al costat de l’església, fou requisat per l’Estat republicà.
En virtut de la desamortització es va
vendre particularment i fou destinat a la
fabricació de sivelles, peça de metall en
el cinturó destinada a estrènyer la cintura.
La meva edat em fa recordar “el pati
de les sivelles”, nom assignat en la venda
del terreny per a la construcció de les
vivendes actuals.
S’hi jugaven partides de pilota basca
molt interessants.
El titular era Sant Francesc de Paula,

imatge tallada amb fusta policromada,
venerada pels cerverins en un espaiós
presbiteri. La missa dominical del migdia,
a semblança de la que avui dia es celebra
a la parròquia de Santa Maria tots els
diumenges i dies festius, tenia lloc en dita
església. Cal ressaltar un tretzenari anual,
que començava el dilluns de pasqua de
Resurrecció.

Cervera, 10 de juliol 1941. PETICIÓ
dels veïns en resposta a l’Edicte: “Suplican que se digne tener por consignado
un deseo de que la iglesia de Santa Ana
continúe dedicada al culto católico y de
que se obligan a sufragar todos los gastos
necesarios, para que de nuevo puedan celebrarse en la misma los cultos de nuestra
santa religión”.

Adherit a l’església hi havia el convent
dels PP. Mínims, ignorant-se l’any de la
fundació. (El dia 28-I-1538, ens diu Joan
Franquesa Gasol en “Anales de Cervera”
varen celebrar Capítol General en la nostra
ciutat, amb la presència de l08 PP. i un
considerable nombre de sacerdots. En
total dos-cents assistents.

No va tenir èxit. La resolució ferma
fou el tancament. El veïnat acceptar i va
comprar una imatge i en feu lliurament a la
parròquia regentada per Mn. Antoni Pont
i Gol, el qual ordenar el seguici de la devoció a l’església de Sant Antoni Abat. En
el mandat de mossèn Lluís Solsona Bernat
(1976-1993) es retiraren, amagadament,
la totalitat de les imatges. Actualment
es pretén la recuperació de les capelles
laterals, havent començat per Sant Antoni
Mª Claret -màrtirs claretians-.

Església Santa Anna, mare de la Verge
Maria.Plaça i carrer propi. Iniciada al culte
el Segle XVIII, 1839?
Solsona, 6 de juny de 1941. EDICTE
Vicaria General Bisbat de Solsona, compareixença del feligrès amb dret actiu o
passiu sobre l’esmentada església.
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He pensat treure de la pols, en part, la
història d’un poble-ciutat noble.
Documentació històrica:
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Façana de l’església de Sant Francesc de Paula.
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Façana de l’església de Santa Anna.
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