DEVOCIONS I TEMPLES DE CERVERA
Mn. Josep M. Montiu de Nuix
Aquest article és com un camí que
es fa per diversos temples de la ciutat,
recollint-hi diferents devocions.
1. Església de sant Magí:

IV, p. 1163). A Cervera la seva festa
gaudeix de molta popularitat (19
d’agost).
2. Església de sant Cristòfol:

“Hom ha cregut que (sant Magí,
màrtir) fou un asceta del segle III
que menà vida solitària a la serra
de la Brufaganya, al nord-oest de
Tarragona” (Litúrgia de les hores,

Sant Cristòfol (10 de juliol): nasqué
al segle III a Fenícia. El seu nom
significa portador de Crist. Fou màrtir.
És patró dels automobilistes.

Església de Sant Magí. Foto de Jordi Prat.

Església de Sant Cristòfol. Foto de Jordi Prat.
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de la Mare de Déu de Montserrat
(27 d’abril; Patrona principal de
Catalunya), la Immaculada (8 de
desembre) i la Mare de Déu del Pilar
(12 d’octubre).
c) Hi ha un altar de sant Isidre, llaurador
(15 de maig): sant Isidre nasqué al
segle XI a Madrid. Es va casar amb
santa Maria de la Cabeza. Va treballar
al camp. Morí cap a l’any 1130. Es
patró dels pagesos. Per la seva festa es
fa a Cervera una fira important.
d) Altres assumptes relacionats amb
aquesta Església:
d1) Santa Llúcia (13 de desembre): nasqué
a Siracusa durant el segle III. Verge i
màrtir. Morí a Siracusa durant el segle
IV. És patrona de la vista.
Església de Sant Francesc. Foto de Jordi Prat.

3. Església de sant Francesc:
No s’hi celebra Sant Francesc (11821226), fundador dels franciscans, sinó
Sant Antoni de Pàdua (13 de juny).
Nasqué aquest a Lisboa durant el segle
XII. Esdevingué sacerdot franciscà.
Fou predicador i professor de teologia.
Morí a Pàdua l’any 1231. És Doctor
de l’Església. Sant molt popular, patró
dels paletes.
4. Església de Santa Maria:
a) Festa del Santíssim Misteri (6 de
febrer, festa major d’hivern): prodigi
de la gota divina de sang que brollà de
la vera creu.
b) Festa de la Mare de Déu del Coll
de les Savines (dia de l’Assumpció,
15 d’agost). També hi ha imatges
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Església de Santa Maria. Foto de Jordi Prat.

d2) La beata Anna Maria Janer fou aquí
batejada. Nasqué a Cervera l’any 1800.
Fou germana de l’Hospital de Cervera.
A la Seu d’Urgell fundà les Religioses
de la Sagrada Família d’Urgell. A la
Casa Caritat, de Cervera, serví com
a religiosa. La seva vida fou un clar
testimoni de caritat. Morí a Talarn
l’any 1885. La seva festa és el dia
11 de gener. Cervera compta encara
amb varies comunitats de les seves
religioses.
5. Església de Sant Antoni:

c) També s’hi celebra la Mare de Déu dels
Àngels (2 d’agost).
6. Església de sant Agustí:
a) Sant Agustí (28 d’agost). Nasqué a
Tagaste l’any 354. Es cèlebre la seva
conversió, narrada al seu llibre “Les
confessions”. Fou batejat l’any 387.
Fou bisbe d’Hipona. És autor de llibres
com “Civitas Dei” y “De Trinitate”.
Morí l’any 430. Es anomenat el Doctor
de la gràcia. És un dels principals
Pares i Doctors de l’Església.
b) El Cor Immaculat de Maria (dia següent
a la festa del Sagrat Cor de Jesús i,
alhora, dissabte després del diumenge
II de Pentecosta): la santa missa va
seguida d’una processó solemne pel

Església de Sant Antoni. Foto de Jordi Prat.

a) Sant Crist de Sant Antoni (festa major
d’estiu, 4t diumenge de setembre, la
festa és celebrada segons la litúrgia de
l’exaltació de la santa creu).
b) Sant Antoni, abat (17 de gener). Nasqué
cap a l’any 250. És pare dels monjos.
Morí cap a l’any 356.
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Església de Sant Agustí. Foto de Jordi Prat.

claustre del convent de les religioses
cordimarianes
c) Hi ha un altar de santa Rita de Càsia
(22 de maig): nasqué l’any 1381, junt
a Càsia. Tingué diversos fills. Després
d’enviudar esdevingué religiosa
agustiniana. Morí l’any 1457. Es
patrona de causes perdudes. El dia
de la seva festa es reparteixen roses
beneïdes.

jesuïtes. És autor del llibre “Exercicis
espirituals”. Prevere jesuïta, morí a
Roma l’any 1556. És un dels grans
sants de l’època moderna.
b) La Mare de Déu de l’incendi (8 de
desembre, dia de la Immaculada
Concepció).

7. Església de l’Hospital:
S’hi celebra la Mare de Déu del Carme
(16 de juliol). Advocació mariana
molt relacionada amb l’escapulari
del Carme.
Església de la Companyia. Foto de Jordi Prat.

9. Església de sant Pere el Gros:
Festa de sant Pere (festa litúrgica de
sant Pere i de sant Pau (29 de juny)).
Sant Pere: príncep dels Apòstols, roca
sobre la que està edificada l’Església,
primer sant pare de l’Església catòlica.
Màrtir.

Església de l’Hospital. Foto de Jordi Prat.

8. Església de la Companyia:
a) Sant Ignasi de Loiola (31 de juliol):
nasqué l’any 1491 a Loiola. Fundà els
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Església de Sant Pere el Gros. Foto de Jordi Prat.

10. Església de sant Joan degollat:

a) la celebració de la Mare Janer

Celebració de sant Joan Baptista, en
la festa del seu martiri (29 d’agost).
Profeta. Precursor del Senyor. Batejà
a Crist. Apart dels membres de la
Sagrada Família, no ha nascut de dona
ningú més gran que sant Joan Baptista.

b) la solemne festa de la Sagrada
Família (Jesús, Maria i Josep). Aquesta
té lloc el diumenge dins l’octava de
Nadal, si aquest hi és, o, si no, el 30
de desembre.
12. Temple de la natura:
Es celebra al Clot dels Aubins, com
lloc del seu martiri, la festa dels
dotze beats carmelites de l’antiga
observança (29 de juliol).
Tot això a més de festes de tanta
importància litúrgica com Nadal i Pasqua;
el tridu pasqual, Ascensió, Pentecosta;
Santíssima Trinitat, Corpus Christi,
Sagrat Cor de Jesús; Maternitat divina,
Anunciació; S. Josep; Tots els sants,...

Església de Sant Joan degollat. Foto de Josep Mas.

11. Església de la residència Mare
Janer:
Te n e n c a l e n d a r i p r o p i d e l a
congregació de les religioses de la
Mare Janer. Aquest inclou el següent:
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Així doncs, el conjunt de les
esmentades devocions religioses a
Cervera ens ofereix un panorama de la
formosa diversitat que es troba al jardí
de l’església: un profeta, la Sagrada
Família, persones de les diverses edats
de la història cristiana, homes i dones,
apòstols, un Papa, un Pare de l’Església,
màrtirs, un solitari o ermità, un membre
de la vida monàstica antiga, verges,
religioses, religiosos, persones de vida
activa, persones de vida contemplativa,
Doctors de l’Església, preveres, bisbes,
un fundador d’una important congregació
religiosa moderna, una fundadora
pertanyent a l’època contemporània, un
llaurador casat,...

