
--------- ESPECIAL SANT FELIX - --------

EL CONVENT DELS CAPUTXINS A CERVERA. 
LA VERGE DEL MIRACLE 

Ma. Teresa Salat i Noguera 

Potser és cert allo que imaginava Jorge Luís Borges, que quan es 
tanca un llibre, les lletres es barregen dins seu i quan el tornem a obrir, 
corren rapides per col·locar-se altra vegada en el seu lloc. Si ho 
traspassem als escrits sobre el convent dels caputxins a Cervera, dóna la 
sensació que les lletres no han tingut temps d' ordenar-se o no volen 
seguir, de cap manera, una estructura logica, perque és forya difícil treure 
1' entrellat entre tot allo que van redactar els estudiosos en diferents 
moments, per tal d'arribar a una conclusió historicament correcta. 

Tinc al meu davant tot un garbuix de documentació que m'ha fet 
accessible en Ramon M a. Razquin i m' adono que allo que més es repeteix 
és l' origen de la devoció a la Verge del Miracle. 

El convent dels Caputxins (branca dels franciscans, esdevinguda 
autonoma en el segle XVI) estava situat a Cervera al nord-oest de la 
ciutat, fora de les seves muralles, pero segons els pUmols de 1' epoca, 
envoltat pels seus propis murs i en la proximitat de dos camins, el dit de 
Balaguer i el de Tarrega. Avui en dia, només queda en el record d' alguns 
perla Verge que s'hi venerava, la Mare de Déu del Miracle. 

Com comen(a tata la historia? Dones justament per aquesta talla de 
marbre. 

Don Fausto de Dalmases i Massot, el 1890, va editar una historia de 
Cervera amb el títol de "Guia histórico-descriptiva de la Ciudad de 
Cervera" i en el capítol 15 acaba la descripció deis convents que hi 
havia hagut a Cervera. Per fer més científica la seva narració busca en la 
seva nodrida biblioteca totes les referencies que fan aJ.lusió a cadascun 
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d'ells. Pel que fa al de caputxins, 
dóna credibilitat a la historia que 
explicava el Pare Camós en el seu 
"Jardín de María" (segona 
edició de 1772), on es llegeix 
que, traienl pedres d'un pou per 
tal d'arranjarpart de les muralles 
o del castell, els operaris van 
trobar-hi a dins una imatge de la 
M are de Dé u d' uns seixanta 
centímetres d'al~~uia, amb un 
vestit on hi havia traces d' or i de 
color, que portava una corona al 
cap i que sostenía el seu Fill en 
el bra~ esquerre. El Nen duia en 
una ma un ocell negre identificat 
com una gralla i la Mare estava 
lleugerament inclinada vers 
1' Infant, tocant amb la seva ma 
la del seu Fill. 

. JAR DIN DE MARIA,--
I'LANTAoo EN EL PR!NCII'ADO 

DE CATALUNA. 
ENII.IQUECIDO CON MUCHAS IMAGENE~ DE 
cll~ Cclclli•l Señora; que como Plant•• Di•·in., de(. 
cubri0 en él mi lagro (.lh\CIUC t l C1d0 1 y adorn ... do c:ua 

tanta muchedumbre do Tcrnphu, y Capillas dc4i. 
cadu a fu San1í l\1tn1t Numbrc, que ron cmrc 

&odas mil u cm~> y ues. 

.AÑADE~E UN T l\111".\tlO EN Q.UII. $1!. DA 1\0 rJ~I.\ m; 
al¡uwu l,slc:li•' Pfittcip•~n t ~· hat a t .L-Ouí't\i;:¡ucbd , y p..rt¡. 

c:ul•rmenlc fu<a ~1r1 1'-f•ll lJG, d. c.uJ .. tu , ded.ic.a4.u 
lcll•~"' 

COAIPUF.STO ,0~ EL A.'· Fr, N}IRCISO CtUI~S DE L.C 

S•l'*" Ora • l~fti;;~~/.~~i:.,"G~;,:•J /\flJr 1 AouiJIJ.j, 

OBRA 
MUY UTIL A TODA CLAI'B DE PEilSON .\s, Q.UE CJERTQ 
. C5 C:QII .a ar•n4• Con(Litlo J y lliVil) pifil fwi M.Diahre&, 

y .diicecio.a ,.,. lCR G'má&. ~ 

Coma tota historia d'una Verge trobada, aquesta també té la llegenda 
que, una vegada coneguda la seva existencia, el poble va voler situar-la 
en un lloc preeminent de la Parroquia pero, misteriosament, la imatge va 
retomar a 1' indret on havia estat descoberta i llavors es va decidir bastir
hi una ermita per poder-la honorar. Aquest espai va adquirir més 
importancia quan Pere de Berga hi va fundar un Hospital, i el mercader 
Pere Amauter hi va fer donació de diner i d'un Hit amb tot el seu parament, 
segons testament signat l'any 1393. 

Un altra qüestió és d'on prové el nom d'aquella escultura. Segons la 
majoria d'escriptors es deu a la presencia d'un cocodrilo serp o algun 
estrany reptil, molt temible, que voltava prop del santuari, fent molt mal 
a les persones que s 'hi apropaven i que els cerverins, conscients del poder 
de Maria, prometeren a la Verge que la nomenarien del Miracle si els 
salvava d' aquella bestia que els atemoria. Un dia la van trobar morta al 

92 



---------ESPECIAL SANT FELIX ---------

davant de la capella i 
llavors van decidir que la 
penjarien de la volta del 
temple, com a testimoni 
.d' aquest fet pera futures 
generacions. Pero també 
es parlaqueenelmoment 
del seu descobriment 
reflectia una llum tan viva 
que els propis obrers van 
comen~ar a cridar 
"Miracle!, Miracle!; en
cara que una tercera 
versió esmenta que va ser 
la devoció amb que era 
venerada i que porta va els 
fidels a demanar-li el seu 
auxilien tots els moments 
de dificultats i que, com 
que mai els fallava, eren 
tants els miracles acon
seguits per la seva 
intercessió, que tots la 
coneixien per aquest Arrabal ele Capuchinos 
nom; pero hi ha encara un CERVERA {L,riJa) Fór. ooMtz o~~au 

altra interpretació segons 
la qual els defensors de la ciutat (que van fer treure les pedres del pou) van 
veure que era un autentic miracle que es salvessin de caure en mans de 
1' enemic i aquest fet el van atribuir a la deseo berta de la imatge. 

Molt temps més tard, el 1605 segons uns o 1608 per altres, uns frares 
caputxins van rebre de la paeria la cessió de dita església i de l'hospital, 
conjuntament amb unes terres que les envoltaven, per tal de poder-hi 
treballar un hort i tenir espai per a les seves oracions i hi van assentar el 
seu convent, i el temple, segons la descripció del senyor Dalmases, va 
ser omamentat amb un bonic retaule, on hi era venerada la imatge de 

93 



----------EsPECIAL SANT Ftux ----- - ----

Maria, la festa de la qual es celebrava el25 de mar~, dia de 1' Anunciació, 
i que el 1787, entre frares i donats, (individus que lliurement acceptaven 
seguir per un cert temps les regles de la congregació), hi vivien 28 per
sones. 

Un altre historiador cerverí, Josep Corts, escrivia el 1723 que el 
claustre d' aquest convent tenia molt espai i que hi havia un gran hort i 
un altre pati més petit, tancat, amb una mica de vinya i que entremig 
d'un i altre hi restava un passeig ample i llarg que era utilitzat tant pels 
monjos com per aquells que els visitaven. La descripció que fa del tem
ple és curiosa, perque parla d'un lloc espaiós, amb tres capelles fondes a 
cada costat, (probablement de vi a ser d' estil gotic) així com d' un incendi 
que malmeté, 1' any 1718, 1' altar major, el qual va ser refet amb donacions 
del poble, podent-se bastir un nou retaule, un cambril, i pintar un quadre 
que representava el moment en que l'ardmgel S. Gabriel anunciava a 
Maria que seria Mare de Jesús. Llavors en el cambril s'hi va col·locar 
una imatge de Maria representada com la Divina Pastora, i al seu costat 
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un espai per poder contenir els nombrosos exvots que els pietosos creients 
oferien. Canta també les grans celebracions que s' hi van fer el 30 i 31 de 
desembre de 1737, amb motiu de la beatificació d'un monja caputxí, 
Sant Josep de Leonisa, així com que cada 25 de mary, dia de 1' Anunciació, 
la imatge era visitada en processó per tot el clergat de Cervera, 
conjuntament amb els membres de la paeria i els de les diverses confraries, 
celebrant-se una missa solemne amb el corresponent sermó. 

Una peculiaritat que tenia la Verge del Miracle era la de ser advocada 
en epoques de sequera. Era sempre la primera imatge que es treia en 
processó per demanar al celia pluja pels conreus. En un document del 8 
de mary de 1737, després d'haver passat un terrible període sense aigua, 
diu que "después de haber esta ciudad bajado en procesión a la Virgen 
del Milagro de los capuchinos a la iglesia parroquial, donde permane
ce, se proceda a bajarla a la fuente de los pozos", afegint que si fos 
necessari es baixaria també la relíquia del Sant Misteri fins al convent de 
Sant Francesc, perque aquesta era encara més venerada pels cerverins 
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des deis fets miraculosos del6 de febrer de l'any 1540. 

Així com els monjos franciscans i dominics tenien dues catedres per 
donar classes a la universitat de Cervera, i alguns agustins van ser-ne 
professors, mentre aquesta institució va funcionar com a únic centre 
d'ensenyament superior a Catalunya, no es mencionen els caputxins en 
aquestes tasques. Aquests religiosos dedicats a 1' oració van ser expulsats 
a l'igual que els altres, quan l'any 1835 el ministre Mendizábal, en un 
context de sanejament de la hisenda pública general, va veure que una 
bona manera d' obtenir el diner suficient per continuar les guerres contra 
els carlistes podría ser la venda deis convents i altres pertinences de tots 
els monjos del territori espanyol. Llavors, quan van marxar els caputxins, 
va passar el que era d'esperar: primer va caure la volta de l'església i 
després 1' Ajuntament va fer derruir les seves parets fins a una al~ada de 
1,60 m., perque s'estava convertint en un lloc on s'hi acollien els 
malfactors del seu voltant. Inesperadament, a meitat del s. XIX, aquell 
espai era unjardí, dit Els Camps Elisis, amb un cafe i un teatre d'estiu a 
l'aire lliure, per tant, un lloc d' esbarjo en la memoria de la generació a la 
qual pertanyia el senyor Dalmases. 

En la consciencia del col·lectiu cerverí va quedar el nom d' arrabal 
deis Caputxins, transformada en els anys 30 del segle XX i fins els nostres 
dies en Avinguda de Catalunya. La imatge de la Verge, així com la de la 
Divina Pastora i alguns Quadres van ser coHocats en 1' església de Sant 
Antoni, d'on van desapareixer l'estiu de 1936, abans que les autoritats 
poguessin controlar les revoltes revolucionaries pero, curiosament, des 
que es va traslladar a aquest temple, sovint era no menada com aMare de 
Déu deis Angels, de manera que tenim uns goigs dedicats a la Verge del 
Miracle, amb un text diferent deis corresponents a la del Angels, pero 
amb el dibuix de la mateixa imatge, indos !'especie de caimanldrac que 
tenia en els seus peus i que el senyor Dalmases descriu com la pell d'un 
autentic cocodril que hi havia en la base del seu pedestal, en l'altar late
ral on esta va aixoplugada la imatge. En el primer se 1' advoca per de manar 
la pluja, en el segon se 1i sol·licita la seva intercessió per poder anar al 
ce l. 

Després de la guerra Civil, la farm1ia Turull va dirigir una serie d' accions 
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encaminade.s a recollir 
diners per tal de poder 
obtenir una copia 
d' aquesta imatge i reno
var el seu culte. La 
reproducció la va fer un 
taller de Barcelona 
segons les fotografies 
que li van ser facilitades, 
acon-seguint una bona 
replica en alabastre que 
recorda un estil proper a 
les tendencies gotiques 
del segle XIV, 
especialment pel que fa 
a la corba de la Verge. 
Avui en dia continua 
celebrant -se la seva festa 
el 2 d' agost, en la diada 
de la Mare de Déu dels 
Angels. 

Un altre tema 
relacionat amb el 
convent deis caputxins 
eralacreen<;aque lamina 
que hi havia soterrada en 
el seu terme eren uns 
passadissos subterranis 
que podien haver tingut 
una finalitat militar, pero 
suposo que els frares 
caputxins deurien patir la 
mateixa faltad'aiguaque 
hi havia a tot Cervera, 
perque en le s 
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prospeccions que es 
van fer l'any 1984, 
es va trobar un tú
nel on hi cabien un 
parell de persones 
dempeus, per a la 
conducció d' ai-gua 
(que continuava 
tenint un bon cabal) 
i que sortia des de 
1' avinguda Cata
lunya (cal Suau) 
fins al lloc on hi 
havia hagut el 
convent ( oficines 
d'assegurances 
Riu), on la pro
funditat era d' uns 
15 metres, ja que 
havia de salvar un 
fort desnivell. Se
gens explica el meu 
pare, alcalde de 
Cervera en aquell 
moment, hi ha sota 
la ciutat una serie de 

SOLEMNES fESTES QUE EN HO-
NOR DE SA EXCELSA PATRONA 
CELEBRARA AQUEST BARRI EN 

l'ESGLESIA DE SANT ANTONI .,. 
DIA 24 DE JULIO L. o le• 8 de lo tordo: 

Comer><oment de lo NOVENA conla· 
do, sesulnt els demés dies a la mo-

teixa hora. 

DIA 1 D•AQOST ---

Al migdia, repíc general de compone.s. 

---- DIA 2 ---

A le• 7 ¡ a le• 8'30: M 1 S S E S R E S A D E S, dononl·« lo Sdo. Comunió. 

A 1"1()' Ofl(l SOLEMNE amb orquestra. 

Tordo, a les 8: Rosori, Visílo al Sontbsim, Triuogl MariO i Sennó que pre
dlcorb Mn Froncesc Bajono, prev , ocabor.t-n omb el cont 

deis Goigs 1 Besomans o lo Verge en el seu ollar. 

DIA 3 ---

A 1 .. 1o, S O L E M N E A N 1 V E R S A R 1 
en sufragi deis dirunls de lo barriada i devols de la Verge 

Cervera, luliol del1951. 

dolls naturals acondults de la mateixa manera que es devien obrar en el 
s. XV per tal que s'hi pogués accedir des deis cellers de les cases. 

Potser 1' arxiu ens donara en algun moment més documentació de la 
que ara tenim; el cert és que de les pedres que podien parlar-nos deis més 
de 200 anys d'historia del convent, no ens en resta cap i que sabem ben 
poca cosa sobre els orígens d'una imatge trobada que va moure durant 
tant temps la pietat, el respecte i la religiositat deis cerverins; pero també 
és indubtable que la seva reproducció estimula encara la devoció de molts 
fidels, que cada 2 d'agost omplen l'església de Sant Antoni per honorar 
la Verge deis Angels. 
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C::OBLAS EN 

NOSTRA. SK~ORA 
lilflltallli 111.'1 doli I!KII 

QUE SF. VI!NEU. EN U 

,\J,·or~nl;t l' ~l : 1 r un~lr:t 
1 ~l"óll y M are ti c llcll' 
u~ '1'1m·t .. g,.,~b "~>tn• 
11.111011• ¡•lujo, pui¡; JIIHll'u. 

ltt lr.lto 5<1 11 1lo a¡¡ut•lla 
IJIIC en lo C 1 hi rnnnnl , 

.so u li¡;urtl l:ln hcl b 
IIU~ :'1 Iuis rslau l'n;uuor:tnt. 
¡K'r c\uc e11 'os Re nmoslra 
1111e u r.'lll':IU !11 t¡ tu' I'Oicu: <\r. 

'n • cns ¡ 1 l ll., oi.JrJJ ~n 
ah lanL'I pcrfccció, 
y en un pou vos amag:~rcot 
ah fé purn y devoció: 
y f1m gran vcnturn nostra 
lo trovaros com se veu: &c. 

Una Serp que orgullosa 
á noslrcs pares moles!;\ , 
cruel morl Ji fulmioá 
voslrn hondat poderosa; 
semprc que! perill se moslrn 
;\ Vos, tols dirigim la vcu: &e. 

Semprc babeu ausilial 
en semblanl necesilal, 
cuanl ah fe habcm clama! 
:l. Y os, font de piclal; 
pcr aixo devanl \'os se postra 
lol lo poblc com vcicu: &c. 

'/1 . Ora pro nolií., S"'"l" /Jri Gmilrir. 

on IIBA.Ctt:, 
t1 ltaps de Sf4IÑII; 

CIUTAT DE CEIVEBA. 

Sellora, pui¡; no rnc•r l ~cu 
Jos pecado ~er nl• l t~. 
bnmils prel'lt. l 'llS orcrcixcn 
minonas y minons xi ciL~; 
cuals mny IL1n lloMl n10slr.1. 
de pccal contra son Deu: · &c • 

Tols los dem~ pccadors, 
c~ntrits y humill. ts, 
11os poslram dcvaut tlo \'n> 
quens socorreu In blaU>; 
que segons IQ lrmps dcm~lrn 
ha de estar indi¡;;nalllcu; &e 

Puig Den l OS ha rollcada 
en tan alta ~lageslat, 
pcr ser noslra Advocada 
en lota nccesilal; 
pcr aixo dauoos la moslrn 
de cuant voslresJills voleo: &c. 

Del Mirnclc vos tilulam 
Job 111.'1 de nqu~~IJ fJnL'It , 
y nh ¡,'T:In re •'n Yo~ conllam 
JK'r h;•hrrnos ~)11'1' nu llial; 
¡1uig ~bcu ' 'o:. t¡uc lu IHblra 
:$ :1r. eh\ IJUCW rt• tnrd ieu~ &c. 

l'ni¡; l'lt:. lrc JI!Xlcr Mroostra 
que. SQU Mlll'l' 1lr Dru: 
JJu ~11u ·i. a p:rn ri~ voslr.t 
Llauuus (tluja pnig }'IO'Iru. 

IJ, fJ/ digoi tfficialnur pr0111iuioo~ Clwilti. 

OBEIIUS. 
COfl«d• no• {m•ulo1 /uos, qua-tumus, Dtmun• ·D.,.,, f"l"ltu• wo/11, d turpit ~~~~ 

11i1<J/• !Jilu<krl, ti gloriosre B. MariaJ mnptr Virgi11i• tn ltflr<w••· ri praunli lolltran 
/rn/Í/io r/ altrna ptr{r-4i lrli/io. Prr Cllridu01 D0111inum •··•lrvm. rf. Amtll.. 

Cobles de Nostra Senyorn del Miracle de Cervcra (s. xrx), 
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J)clo •~lt alto f.l\p<ndnr• j• tl<nl>i, ..,, .. w•l 
pa. a nra• ¡ un' 1" tirio bm(' bu"' ft}a rml.lr, 
III.IUftN lit" mol t _piA . w-nL \ \••· \"u ti hm• ;~~nta, tl1"ta •rmJ"'' dur.lrlnf11, 
TW)-.~ •f,.h .\ n~tlt )ltrl::l. ",rAn .: n)ora ~c. "-'·"' .Sta\IJrl ~\.-. 

En b df'\OU ,r.Jpclb fl1,ro., \ 1 ·, l'I•Jo, ~I'O)nr! ,\ .J, • dr •~Ht u ID dia , 
no móll l•"ll" t~tr llm•·r " ak~rta 
qee t1,._etc~ll tl b '·, lu ~Lut am•1b ¡vra l1'11t ID4 r•n:ulf'lu, 
i atu.rwr V obli¡l 1 ~Qtltu n ltt.J u·); e~ttA!I:t. 1 'lrJWnl, l ' fll\Ml 
r• •t¡~r11 a , ¡ IK'f""''l(lr, ,¡, ~ hrt.1. 
In qut ":mpr.t tJ araríl, r¡u" h ,ulr..t lu11t ttiMI"a, ~-1n lq lnrr1 '"r""'' 
1ndKI~~nu•al ~u, t):HIIl iJIQf', '! liO 'la ri• tn vmplc un . ft'~ol• 'Jtll" • tutt· t:tlll~'"''• 
•roo ~Dl"6ra. t\1', rAn ~lf1i\fo\ ,\C' Fr•n ~·n,·or.l· .,\ • 

1.> ••p<l1• 'tn:<UIOI~ba D• ' " l'rar«-<k , ... dbll- llr r,... ,, ~ <Jfolll '····· 
•lli óf•ba '"" t•mr1hu.. ' r¡\r.n-t, 
Prl1nr-rctb ah n l, r frfY61, ~ fft ft \ tr.HÍ b:t~ d, arur-, I"'U• ..nl!l,' u tnl,.n~o 
A 'U."Uit l 11l • l~ur, #ll h••ll" de ¡tubhnr J •l~ art't:lf - tJn ptf~O:u:¡• 
•IJ'I""ba lltt l'.,. 'll'' ~r ntvh l1tt" 
Jl('tdoa..a• al JltUllot Q 1 n~ultt .e han t\1- ;u npr "',,, l•.,~.~~.a.to1J.• .• ~,."¡.~,',.~~t.luru:ah Jtf4:ft~h" J f 1110itc lt)ra, ,_..tll \l Ul.l C'III'U I1 hat;t , ),, " "'" 

P"" :;riJ.Ora: &c. 1nn ~"l''o~ ,\~. ~1.111 ~il • ~>n : ~\, 
Oc J'• ocrt.tflloJ¡n.ntc~, Dt ~to~rta l:'n rcr.:~un~, •1 11• •• b n ·"'"¡;l.acb. 

'J trtSt.ttJ !aa l dntnJ, 'Y lJunut1~. 
aH fia• • l (.d -rubner. l, N S1r1t!'d.al v ¡¡diQiU. n ¡1llrlal b d1 'ociu 
;~ l .rll J Jt1u1 h.aiUt<o, lo tul t .. ~ '"-~O \ tlaLI .;lt -.u¡• t!c· n ll.l tdl¡w 
dc.lt tU-'11 (l.lft fn-1 1110h ftu¡ 1)(1 lumr.tJ.s, 
aceth Ir. arom¡unprrft i l;-raJHt'\Ch ~rH''"'-J ! ~~~ ' ' '""h.t (lt 14'..-;•tu 
aL tDI'IOr!.lt.• WltM~, ab rn•u dr. h trn la aurou ... m¡•t~• .,,. b. utt•ll llltilun 

rae. N,l,,t•: A.c. pr;.._ :-.t'll\\'IU ,\ ,. 

J Ul\(f'" )t liw.mill a.t f¡O,tfi ,\ t• •lUUit, "4 &11l1 11tU11 1 
J J U.6. }:fU ""rP\ljil: 
u~n la b~UI. 5lnna.u 1 

Cables de Nostra Senyora deis )l.ngcls de Cervera (s. XIX). 
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