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ELS DEVOTS DEL SANT MISTERI DE CERVERA

Salvador Palau Rafecas “Galo”

Una breu notícia trobada a l’Arxiu 
Parroquial de Santa Coloma de Queralt, 
ens detalla una funció que se celebrà a 
la Parroquial d’aquella Vila el dia sis 
de febrer de l’any 1811, encarregada 
pel veïns i devots del Sant Misteri de 
Cervera que residien temporalment a 
Santa Coloma per causa de la guerra 
contra el francès.

Transcrita literalment aquesta 
referència diu així:

“Als sis dies del mes de febrer de 
1811: Los devots del St. Misteri de la 
Ciutat de Cervera, expatriats a causa 
del enemich, moguts del fervorós zel 
y devoció tenen al St. Misteri; han fet 
celebrar en esta Ygta. Parroquial Offici 
solemne ab predica donant per lo Offici 
la caritat de onze sous tres diners a 
quisqun individuo, que inclòs escolà 
Coteros y Rnt. Carlos Roca han assistit 
tretze individuos; a mes set sous i sis 
diners per la missa del offici y dos sous 
per la Epistola y Evangeli. També han fet 
celebrar missa a dotze hores donant la 
caritat de dotze sous per lo celebrat y un 

sou al escolà per lo treball de tocar un 
quart de horta a missa: per los escolans 
dels candeleros en lo offici un sou. En la 
vigília feren cantar Completas solemnes 
donant per lo cant de mas a quisqun dels 
que assistiren tres sous sis diners; per 
tocar les campanes en lo dia y vigília 
dos sous sis diners per fer l’enramada 
al (..............................) y anar a buscar 
la Vera-Creu quinze sous; per la cera se 
consumí al baixan y cantar la Salve tota 
la reverent Comunitat devant lo Altar 
Major a la fi de Completas deu sous, 
finalment al Hospitalé de publicar la 
funcióset sous sis diners: quals quantitats 
unides prenen la suma de 12 lliures 14 
sous 9 diners quals he rebut, y distribuït 
als interessats, segons ha pertocat: dich.

Faltà lo reverent Josep Serra a 
Completas.

Firma,- Esteve Argelich prevere i 
Boser”

Treball presentat a la XVI jornada 
de Treball del Grup de Recerca de les 
Terres de Ponent.


