
RECUPERACIÓ DE LA MEMORIA HISTÓRICA: 
Moss(m Andreu Rovira 

M. Teresa Salat i Noguera 

Va néixer al barri de Sant Cristofol, pero era encara un nadó quan la 
farm1ia es va traslladar al barri de Sant Magí (vivia en el número 20). 
Mossen Andreu Rovira (Cervera, 1878-1956), era el vuite fill d'una 
farm1ia pagesa, "cal Gas paró", de quan els pagesos es llevaven a les tres 
de la matinada, per tomar del camp a les vuit del vespre. Els pares eren 
jomalers, amb molt pocs recursos economics i van educar els seus fills 
en una austeritat gairebé espartana i en un entom de creences catoliques 
tan estricte que dues de les germanes van professar com a monges de la 
Sagrada Família i un altre germa, més gran que ell, era també capella. 
En la seva infantesa va viure la mort dels altres dos germans, pero 
recordava amb plaer les esbatussades que organitzaven entre tota la ca
nalla del barri: els tres xicots, ell, "el Mariano de cal Guerxo", pastor, 
queja feia de rabada i Manel Bonjoch, coix i malaltís, i les onze nenes, 
grup que dominava amb facilitat. Per S. Magí era l'encarregat de tocar la 
campana i de passar la bacina; també ajudava al Lluís "Clavetaire" a 
guarnir 1' altar i al celebre Magí "Tita" a arreglar la cova i el sortidor de 
la pla~a de S. Domenec. Llavors les festes eren tan llu1des que inclos hi 
havia hagut un "Ball de moros i cristians", amb la seva corresponent 
cavalleria. 

Des de molt petit volia ser "Papa de Roma", fins que va entendre que 
primer havia de ser capella i que per ser-ho havia d'estudiar de valent. 
Com que era for~a intel·ligent, va aconseguir seguir els estudis, de for
ma gratuita, primer en "L'Estudi Nou" i després amb els missioners del 
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Cor de Maria, a la 
Universitat, fins el mo
ment que va traslladar-se 
al seminari de Solsona. 

Una vegada ordenat 
sacerdot, va prendre 
possessió com a capella 
"mestre de cant" a Baga. 
Allí va dur a terme una 
activitat frenetica: va 
organitzar una coral 
d'homes (amb 50 perso
nes) "La flor del Bas
tareny", les caramelles, 
amb canc;ons musicades 
per ell mateix; va afec
cionar-se a la fotografia 
(que va tenir que deixar 
perque 1i resulta va massa 
cara), recollia canc;ons 
populars de la comarca 

Fotografia Gómez Grau, Cervera. 

(lletra i música) algunes de les quals van ser publicades pel Centre Ex
cursionista de Barcelona, va aplegar tots els goigs que es cantaven a 
Baga, musicant-los; a un d'ells, al de S. Esteve, hi va afegir la tomada: 
Puig miracles cada dial lo Senyor obra per Vos/ Oi'u al que en vos confia/ 
Sant Esteve gloriós. Quan el va escoltar un mossen de Cervera, que 1 'havia 
anata visitar, el va escridassar dient-li: Lladre! Aixo és de S. Magí de 
Cervera! 

També va tirar avant la Fulla dominical que feia arribar a la gent del 
poble que vivint fora dellloc volia tenir notícies de la seva terra. Va ser 
invitat a Cervera per dirigir el Cor quan es va rebre de Roma un no u petit 
bocí de la Creu que substituiría el robat i també en ocasió de la consagració 
del nou Altar Major de la Parroquia, on va estrenar, cantant per primera 
vegada, els goigs de Santa Maria del Coll de les Savines, escrits per 
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Ventura Gasol i musicats 
per M. Romeu. 

L' atreia tant la inves
tigació de documents 
antics que, el1914, va pu
blicar una monografia so
bre el rescat miraculós del 
Sr. Galceran de Pinós i va 
ser un deis col-laboradors 
del Pare Ignasi Casanoves 
quan aquest buscava infor
mació sobre 1' obra de 
Josep Finestres. 

Va deixar Baga l'en
dema de la Pasqua de 1' any 
1926, per retornar a 
Cervera com a capella 
Prior de Casa Caritat, 
ocupant el pis que hi havia 
en el mateix edifici. Des 
del primer moment va 

Fotografia J. Ribera Llopis. Barcelona. 

tenir ciar que les entrades ordinaries no cobrien les despeses, que tot 
1' edifici respirava pobresa, que els sos tres humits no els ha vi a tocat cap 
paleta des de feia temps i que els asilats porta ven al se u damunt el mateix 
aspecte tetric de la casa. Va aconseguir diner demanant-lo personalment 
a aquella gent que sabia que podrien col·laborar i llavors va arreglar els 
desperfectes més urgents; va fer vestits pels asilats i uniformes per als 
nens i les nenes i va organitzar el dia a dia, per tal que tots sortissin més 
a passeig i fins i tot els va dura Barcelona per visitar 1' exposició univer
sal. 

Logicament es preocupava també per l'església que, amb tot, tenia 
molt millar aspecte; va canviar la imatge de S. Ignasi, que era només de 
"vestir" (amb cara i mans i el demés, roba) per una talla i va refer també 
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el seu sostre. El 1930, 
essent President de la 
Junta de Casa Caritat 
1' advocat Domingo 
Puigredon, es va anunciar 
!'arribada d' Alfons XIII 
a Cervera. El propi Sr. 
Puigredon va prendre 
parten el bastiment d'un 
espectacular are de 
triomf que es va aixecar 
al davant de 1' edifici (Mn. 
Andreu opina va d' ell que 
era un gran jardiner i un 
gran re-publica). Quan va 
passar el rei, el mossen li 
va donar un memorial de 
béns amortitzats, per tal 
de demanar-li la in
demnització dels matei
xos, aconseguint només 
del monarca que es 
tragués de la cartera un 
bitllet de 100 pessetes. 

MüNOGRAFIA 

·( N~"> ltiSTÓRIQUI!S 1 "m:A(JIC!ONALS ) . 
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Amb llic{'.nda cclesíé~>tica. 

A l'accedir a la presidencia de la Junta el Sr. Ferran Razquin, els dos 
van posar tota l'empenta per poder trobar la imatge de la Mare de Déu 
de l'lncendi que s'havia perdut des de l'expulsió dels jesultes, fins que 
un bon dia el Sr. Jaume Camps va portar-los una petita escultura que 
tenia en un racó de calaixera, d' una Immaculada enfosquida, que ell 
pensava que era d'una bacina i que el Pare Casanovas va reconeixer com 
1' autentica. Convenientment restaurada, va introduir-se novament el seu 
culte a la nostra ciutat. 

A l'inici de la guerra Civil, va comen<;ar també una veritable calvari 
per aquest capella que s'havia dedicat amb tota la seva anima a practicar 
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la seva professió. Va amagar-se en diversos llocs, agreujant-se tant pels 
nervis, com per l'alimentació que es veía obligat a seguir, !'úlcera 
d' estómac que j a tenia: Les notícies que li arriba ven 1' omplien 
d'esgarrifor: 16 ciutadans pacífics assassinats, alguns molt vells, dos 
cecs, el18 d'octubre de 1936, el día 19 s'assabenta que n'han matat 19 
més. També sap que corre la notícia de la seva propia mort. La por, la 
solitud, la trai:ció d'alguns en els quals confiava, l'insomni permanent, 
van ser els seus companys en les llargues hores d' ocultament. Té un 
amic que li facilita els trasllats d'un lloc a 1' altre, el Peret Lafargue i una 
majordoma fidel fins la mort, que li fa arribar la robad' abric que necessita, 
la Maria. Amagat s' assabenta de la mort del seu millor amic, el Sr. Civit, 
amb qui havia compartit jocs, estudis, projectes i il·lusions. Cal Lloberas 
és el seu penúltim refugi i l'últim sera la Botiga Nova. 

En acabar la Guerra, va tomar a Casa Caritat. La miseria d'aquells 
moments feia que sovint pugessin al seu pis les monges que tenien cura 
de la Casa dient que no hi havia res de menjar; llavors agafava el seu 
manteu (la capa) i comenr;ava el pelegrinatge carrer Major amunt. Tothom 
li dona va allo que bonament podía, fins arribar al Sindicat d' on 
normalment tomava amb un sac de farina, que aviat seria transformada 
enpa. 

En aquests dies en que tothom treballa en la recuperació de la memoria 
historica, curiosament s'ha "recuperat" un escrit d' ell que ningú coneixia. 
Es tracta d'un petit poema, sense pretensions litedrries, que va escriure 
en les golfes de la casa-castell de la Manresana, el seu primer amagatall. 
Un bon amic seu m' explica que fa uns diesen treure les teules per refer 
la teulada, amagat entre la llata i una teula van trobar un vell paper pautat 
on es llegeix en la clara lletra de m os sen Andreu aquesta senzilla historia 
que ell va rimar. 

El "nét" dóna fe que tot allo que s'explica va ocórrer de veritat i 
s'admira que un fet tan simple com el d'ajudar el seu avi hagués pogut 
commoure d'aquesta manera el bon mossen: 
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Al mateix peu del castell 
hi ha una feixa de civada 
de la casa nomenada 
la de cal Daniel Vell. 

Una tarda va segar-la 
el mateix amo, Joan, 
com la feixa no és molt gran 
fins tingué temps per lligar-la. 

Per ajudar-lo, tenia 
al seu nét, nen de tres anys 
qui de gust li endolcia 
del treball tots els afanys. 

El padrí a puny segava 
amb la fal~ i bon dalit, 
el nét, content, l'imitava 
amb un fal~onet petit. 

Ben sovint 1' avi li deia: 
mira nen que et tallaras; 
i tot renyant-lo se'n reía 
veient com al~ava el bra~. 

La civada has d'agafar-la 
ben amunt, amb la ma esquerra, 

i el fal~onet prop de terra 
no perilla de tallar-la. 

Quan tant de gust treballaven 
surt al balcó la Castella, 
puig 1' atenció li cridaven 
dels segadors la parella. 

Com el nen se' n va adonar 
deixa pel padrí la feina, 
i posant a terra 1' eina 
cap al Castell va pujar. 

L'AVI 1 EL NÉT 
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És un nen molt eixerit 
i de tothom estimat 
puig pel que té de petit 
és molt entenimentat. 

Molt l'estima sa tieta 
i li diu: On vas fillet? 
ell respon amb sa veueta: 
Vine afer-te un petonet. 

Sempre i com una coseta 
que degustes va menjant, 
si més no una garrofeta 
que diu li agraden tant. 

Eixa tarda la Castella 
dos beracrocs l'hi ha dat, 
que l'Eudal, una cistella 
de Cervera, n'ha portat. 
Un a cada ma en posava 
i tot formal els va dir: 
-Que tots dos no se'ls menjava, 
puig un, era pe'l padrí. 

Bo i saltant per 1' alegria 
baixa la costa corrent, 
tot mirant quin donaría 
al padrí, per fe'l content. 

Quan el nen hja ésa la feixa 
al seu bon padrí cridava 
qui al moment la feina deixa 
per veure el nen que portava. 

Mira, tinc dos presseguets, 
un per tu, 1' altre per mi, 
el més gros tens d'escollir 
que a mi'm toca el petitet. 



El padrí queda admirat 
del bon cor que té el seu nét, 
i li diu emocionat: 
-Ves fica'l al morralet. 

- Sera per fer la beguda 
de dema, al dematí. 
Digué el nen amb veu segura, 
tot obeint al seu padrí. 

Tot aixo m'ho escoltava 
i em tenia ben distret, 
al mateix temps em mirava 
tant a 1' a vi com al nét. 
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Quan més distret em trobava 
contemplant tanta tendresa 
veig que el menut em mirava 
amb ullets de gran sorpresa. 

Tot dient: -Deu ser l'Eudal, 
quan veié que m'amagava, 
i al padrí li diu formal: 
- Ja l'he vist quan arribava. 

Si per sort, jo aleshores 
sentir aitals raons 
tinc el nen més a les vores ... 
... pro u li faig de u mil petons. 

Mossen Andreu Rovira i Badies 
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