RECORREGUT PER CERVERAA LA RECERCA DE LES FORNÍCULES,
SEGUINT ELS MANUSCRITS DE 1938-1941 DE MOSSÈN ARQUES
Ramon M. Razquin Carulla
Amb aquest text es va anunciar
l’activitat organitzada per l’Associació
Cultural el Campanar de Cervera, que va
ser el “Recorregut per Cervera a la recerca
de les fornícules, seguint els manuscrits de
mossèn Arques”.

“Ja portem uns quants anys que, des
de l’Associació Cultural el Campanar de
Cervera, organitzem, en els mesos de juny
o juliol, una activitat vinculada amb la
Festa de Sant Magí. Darrerament, aquesta
activitat també queda explicada en una
mostra que s’exposa per la festa del sant.

Fonamentalment va consistir en
la lectura que vaig fer dels textos de
mossèn Arques, amb algunes explicacions
complementàries, en els llocs on hi ha o,
en el seu cas, hi havia hagut fornícules,
i per fer més entenedor el recorregut
es van exhibir fotografies antigues
ampliades, sobretot d’algunes fornícules
desaparegudes, a la vegada que també hi
van haver diversos aportacions, en forma
de comentaris, de les persones que hi van
assistir, fent més amè el recorregut.

“Atès que l’activitat de l’any passat,
Recorregut per Cervera seguint el rastre de
sant Magí, va cloure a l’entrada del parc
Mas Duran, visitant la fornícula on hi ha
una imatge de sant Magí, enguany, s’ha
programat una ruta, també per fer-la a peu,
en la que visitarem totes les fornícules que
es troben a Cervera, la majoria explicades
per mossèn Arques en dos dels seus
manuscrits que es conserven a l’Arxiu
Comarcal de la Segarra.

Els textos els vaig extreure de dos
dels manuscrits de mossèn Arques que
es conserven a l‘Arxiu Comarcal de la
Segarra. En concret van ser del manuscrit
número 3 que porta per títol Records
de guerra, datat entre 1938-1940, i del
manuscrit número 4 que porta per títol
Records dels monuments religiosos i
esglésies de Cervera, datat el 1941. El

“Una activitat interessant que ens
explicarà la història d’aquestes populars
expressions artístiques.
“Reserveu-vos la tarda del proper
divendres, dia 6, a les 7 de la tarda, per
aprendre coses noves de casa nostra.
“Associació Cultural el Campanar de
Cervera”
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Col·legi de les Monges Franceses, 1930. (fotografia: Gómez Grau)

textos que aniran transcrits al llarg de
l’article estaran posats entre cometes, i són
textuals als manuscrits de mossèn Arques,
tot i les seves incorreccions ortogràfiques.

En el recorregut es van veure dues
fornícules que no en parla mossèn Arques,
una d’elles per què és de l’any 2009
i l’altra és la de l’antic col·legi de les
Monges Franceses, actualment a la plaça
Joan Salat, que va ser el lloc sortida del
recorregut.

També vaig tenir en compte, per les
explicacions complementàries, altres
articles que s’havien publicat als Quaderns
Barri de Sant Magí que tractaven, en tot o
en part, de les fornícules.1

Aquesta fornícula, que va ser el motiu
del cartell anunciador de l’activitat, és a la
façana interior d’un edifici que les monges
franceses van manar construir l’any 1925,
per ampliar les seves instal·lacions del
col·legi, i actualment al seu interior hi ha
la Sala Francesc Buireu.

Aquests articles van ser:
- Ramon M. Xuclà Comas, “Fornícules a Cervera
de devoció a sant Magí”, Quaderns Barri de Sant
Magí, 15 (2005), pp. 33-36.
- Josep M. Llobet Portella, “Llibre de
l’administració de Sant Magí (1786-1882) (primera
part, 1786-1815)”, Quaderns Barri de Sant Magí,
22 (2012), pp. 19-20.
- Anton Pedrós Puig, “Connexió històrica d’un
entorn. Santa Anna: una plaça, una capella i una
campana”, Quaderns Barri de Sant Magí, núm. 24
(2014), pàg. 72-77.

1

- Carme Bonet Trilla, Ramon M. Razquin
Carulla i Josep Mas Segura, “Recorregut per
Cervera seguint el rastre de sant Magí”, Quaderns
Barri de Sant Magí, 27 (2017), pp.13-26.
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obra de fàbrica amb les vicisituds de la
revolució i post guerra, hi havia en son
frontis exterior en l’hornacina que destaca
sobre son portal l’imatge de l’Immaculada
Concepció de Maria Santíssima, que era
exscelsa Patrona d’aquell Centre docent.

La comunitat religiosa de la SainteFamille va arribar a Cervera l’any 1903
procedent de França, tenien la seva casa
mare a Vilafranca de Roergue (Avairon), i
van marxar d’allà per qüestions polítiques,
venint a parar a Cervera, i aquí van fundar
el col·legi hispanofrancès de Santa Teresa
de Jesús, conegut popularment com a
col·legi de les Monges Franceses. En
un principi es van instal·lar a cal Vega,
a la plaça Santa Anna, però cap a 1904
o 1905 ja es van instal·lar en l’edifici on
actualment hi ha el Consell Comarcal
de la Segarra, i l’any 1906 hi van fer
construir una tercera planta a l’edifici,
que, originàriament, es va construir com
a seu de la impremta de la Universitat
l’any 1755, després d’haver estat en un
local llogat (1721–1727) i en una de les
torres de la Universitat (1727–1755).
L’impressor que va inaugurar l’edifici va
ser Manuel Ibarra.

“Durant els primers dies de la
revolució foren desmontats la corona
reial i florons amb que rematava el
frontis, els escuts Pontifici i Reial i els
dos gerros que ornaven, un a cada banda,
l’hornacina. Tots aquests objectes de
metall s’han perdut. També s’ha perdut
el globo que servia de pedestal a l’imatge
de l’Immaculada. Aquesta fou treta de la
seua hornacina durant els primers dies de
la revolució, junt amb els altres objectes
que s’acaben d’indicar. Restá fins a finals
de 1937 en els claustres del primer pati
de l’Universitat. Posteriorment estigué a
punt de desapareixer, puix el Comandant
de les forces que hi havia allotjades
a l’Universitat, que eren anomenades
Fusileros de la Aviación, havia disposat
de la mateixa com a material de Guerra.
L’oportuna intervenció d’un bon cerverí,
que fent-se passar pel Sr. Conceller de
Cultura de la Generalitat, li manava que
no disposés d’aquella imatge en una
conferència telefònica que tingué amb el
Sr. Reyes, que tal era el nom de l’expressat
Comandant, la salvá d’una perdua segura.
Llavorses portá dita Imatge a nostre Arxiu
Municipal, on continua actualment.”

Amb els anys les instal·lacions del
col·legi van quedar insuficients i va ser
necessari construir un altre edifici per
cobrir les necessitats d’espai, això va
passar l’any 1925. I en la façana interior
de l’edifici, que actualment és en una
plaça pública, sobre la llinda de la porta
d’entrada s’hi va construir una fornícula,
que va servir per protegir una imatge del
Sagrat Cor de Jesús, tal com es pot veure
a la fotografia. Pels fets de 1936 el col·legi
va haver de tancar i des d’aquell moment
la fornícula està sense imatge.

Aquesta imatge de la Immaculada
va ser reposada al seu lloc el 15 d’agost
del 1957.

La següent fornícula a veure va ser la
de la façana de la Universitat.

Vam continuar visitant la fornícula de
l’església de Sant Antoni.

Mossèn Arques, ens diu:
“En l’edifici de l’Universitat que
tants greus desperfectes ha sofert en sa

Mossèn Arques ens diu:
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Reposició de la imatge de la Immaculada en la fornícula de la façana de la Universitat, 15 d’agost del 1957.
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Portalada de l’església de sant Antoni, ca. 1910. (fotografia: Josep Claverol)
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“Com a complement de la portada en
la part superior s’hi obra una hornacina
que guardava l’imatge de St. Antoni Abat.
Era de pedra, portant en sa má esquerra un
gaieto i un llibre en sa má dreta. Midaria
com uns quatre palms d’alçada. S’ha
perdut durant la revolució.

batejaren amb el nom de Parroquia del
podall, prenent peu per aquest nom en
el podall amb que rematava l’hasta de
la bandera de St. Isidro, que junt amb
les hermoses banderes dels altres gremis
prenia part en les processons del dia de
Corpus.”

“A proposit del gaieto de St. Antoni
em vé a la memoria que quant l’iglesia
de St. Antoni fou erigida en Parroquia
pel Excm. Sr. Bisbe de Solsona el Dr. D.
Ramón Riu, la seua erecció portá, com
era natural en una població petita com la
nostra, que hi hagués cert antagonisme
entre els feligresos de les dues Parroquies.

Del carrer General Güell vàrem
anar cap al carrer Sòria, cantonada amb
l’Avinguda Catalunya, on hi havia hagut
el magatzem de cal Venturoso.
Mossèn Arques ens diu:
“…en l’edifici en que hi hagué anys
enrera la fàbrica de midó del Sr. Bonastra
i avui el magatzem de cereals de D.
Josep Turull, hi havia en el centre de son
frontis principal, que es a dos vessants, a
planta del primer pis i sobre el portal altra
hornacina. Era oberta dins la paret, de
planta semicircular en son interior i tindria

“A la parroquia de St. Antoni la
batejaren amb el nom de Parroquia del
ganxo, agafant peu per aquest nom amb
el gaieto de l’imatge de St. Antoni.
“A la parròquia de Sta. Maria la

Al centre de la imatge, al fons, el magatzem de cal Venturoso, ca. 1920,
a l’actual avinguda de Catalunya. (fotografia: Gómez Grau)
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Edifici de l’Hostal Vermell, finals dècada de 1970, situat a l’avinguda de Catalunya cantonada amb el
carrer Combat. (fotografia: Jaume Bonjoch)

com uns quatre palms d’alçada. L’arc que
rematava era de secció semicircular un
poc rebaixat i sobre d’ell hi havia un petit
timpà triangular. Les motllures eren fetes
amb guix i molt senzilles. L’he conseguit
oberta, mes sense cap imatge. Fa alguns
anys que està aparedada.”

pis. Estava en el gruix de la paret, sense
cap motllura exterior. Era en son interior
de secció semicircular i rematada amb
un arc semicircular. Era pintada en son
interior d’un color verdós i ornada amb
estrelles blanques. Quan s’habilitá dita
casa per magatzem, es paredá l’hornacina.
L’havia conseguit oberta, mes sense
cap imatge. També hi havia a un dels
seus costats un braç de ferro forjat per a
sostenir un fanal per a illuminar-la.”

A la fotografia es pot observar, o més
aviat intuir, la fornícula, tal com la descriu
mossèn Arques.
Continuem per l’Avinguda Catalunya
fins a l’encreuament amb el carrer Combat,
al lloc on hi havia hagut l’edifici anomenat
Hostal Vermell.

A la fotografia, extreta del llibre
Història Gràfica de la Segarra (2001),
es pot veure com les finestres del primer
pis estan paredades, i a ma dreta de la
finestra central s’intueix la fornícula
també paredada. També hi podem veure
a la fotografia Joaquim Suau.

Mossèn Arques ens diu:
“En la casa nomenada l’Hostal Vermell
on avui hi ha els magatzems de cereals de
D. Francisco Suau, sita a l’arrabal de
Caputxins i avui Avinguda del Caudillo
nº 39, hi havia també la seua hornacina en
mig de son frontis, a l’alçada del primer

Seguim pel carrer Combat i parem
davant de la casa on actualment hi ha els
Esports Truga.
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imatge de la Mare de Déu de Montserrat.

Mossèn Arques ens diu:

El text commemoratiu, que va llegir
la Carme, és el següent:

“Antigament n’hi havia una [de
fornícula] en la casa Miralles, avui de D.
Jaume Camps, sita en l’antic carrer dels
Caputxins, mes tard del Combat i avui del
16 Gener 1939, data de la lliberació de
Cervera per l’Exèrcit Nacional. Es la casa
senyalada amb el nº 30. Estava posada
en la paret del primer pis entre dos dels
seus balcons. Fa de mots anys que está
aparedada. L’havien conseguit oberta
persones que avui tenen 80 anys d’edat.”

“Avui, dimecres, dia 2 de setembre de
2009, als voltants de les 3 de la matinada,
han nascut a Barcelona a l’Hospital de la
Vall d’Hebron, les nenes Ingrid i Laia,
filles d’en Josep Antoni Ripoll Marí i Judit
Carcasona Bonet, casats a Sta. Maria de
Cervera el dia 18 de setembre de 2004.
L’Eucaristia fou presidida per Mn. Antoni
Bonet i Trilla, i els testimonis de l’enllaç
van ser en Ricard Ripoll Marí i la Gemma
Sala Micó.

De la descripció que ens fa mossèn
Arques, la fornícula estaria estre els dos
balcons de l’esquerra, ja que la façana
actual és el resultat d’unir dues cases, les
façanes de les quals es van unificar l’any
1932. La casa de la dreta, d’amplada un
balcó, es va reformar seguint les línies
de la casa de l’esquerra, d’amplada dos
balcons. Els marcs de pedra de la finestres
a nivell de carrer i del primer pis de la
casa de l’esquerra es van fer imitant els
de l’altra casa, de tal manera que si un no
s’hi fixa li dóna la sensació que tot sigui
construït en la mateixa època.

“El pare de les bessones és fill de José
Antonio Ripoll Becerril i d’Anna Marí
Marí i la mare de les bessones és filla
de Jaume Carcasona Vila i Mª Carme
Bonet Trilla. Han vingut al món en el
dia de santa Ingrid: 2 de setembre i hem
col·locat aquesta imatge de la Moreneta
en la fornícula de cal Delfín (c/ Travesser)
com s’havia promès fent record de la iaia
Montserrat Estela Gañet tot demanant
l’ajuda i la protecció de la Mare de Déu de
Montserrat, patrona de Catalunya.

En el mateix carrer Combat, en la casa
coneguda com cal Delfín, però a la façana
que dóna al carrer Travesser, vam veure
l’altra fornícula que no en parla mossèn
Arques, ja que es va construir l’any 2009.

“En aquests moments l’avi Francesc
Bonet Estela té 91 anys i la tieta Ramona
Bonet Estela en té 80.
“Cervera, 2 de setembre de 2009,
festa de santa Ingrid, sant Antolí i santa
Raquel.”

Aquí la Carme Bonet va explicar el
motiu de la fornícula i perquè la imatge
la Mare de Déu de Montserrat.

Molt a prop d’aquí hi havia hagut una
altra fornícula. Havia estat en un edifici,
actualment desaparegut, de la cantonada
del carrer Combat amb el carrer Rondes,
que s’anomenava cal Gamba, i que
posteriorment, en el nou edifici que s’hi
va construir, hi va estar durant molts anys

Quan la família Bonet va inaugurar
la fornícula, mossèn Antoni Bonet va
escriure un text commemoratiu, i que,
posteriorment, la família va col·locar,
en una còpia impresa, sota la base de la
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Fornícula de la Mare de Déu de Montserrat. (Fotografia: Carme Bonet)

mobles Tàsies i fins fa poc el comerç de
robes Viladot.

la revolució quedà l’obra parada i aixís
continua en l’actualitat.

Mossèn Arques ens diu:

“El Sr. Garriga tenia voluntat a aquesta
hornacina, ja que era un record familiar,
puix el seu pare i els seus ascendents eren
rajolers o teulers. Un dels seus besavis
aprengué l’ofici de teuler a Pamplona i ell
fou el que obrà aquesta hornacina.

“En la casa nº 25 de l’antic carrer dels
Caputxins, posteriorment del Combat i
avui del 16 de Gener de 1939, la qual fá
cantonada amb el carrer de les Rondes,
s’hi trobava una altra hornacina.

“El Sr. Salat al començar les obres
de demolició de dita casa feu desmontar
l’hornacina i la regalà a nostre Arxiu
Municipal on avui es troben els elements
que la constituien.

“Aquesta casa era coneguda amb
el renom de cal Gamba. El nom de son
propietari era el de Agustí Garriga, el qual
la vengué a D. Ramon Salat algun temps
abans de la revolució marxista. El Sr. Salat
la comprá per alçar-la de nova planta i
establir en els baixos sa botiga de comerç
de robes. A aquest fí ja havia començat
les obres i quan vingué la revolució ja
estava ensorrada la teulada i ‘l segon
pis. Havent sigut el Sr. Salat, junt amb
són germà M. Salvador Pvre. assessinat
pels revolucionaris en els primers dies de

“Aparentava la capella la forma de
marc rectangular en sa planta i costats
i semicircular en la part superior. Tot el
marc feia com una franja a l’interior, a
excepció de la planta, era abocinat. Tota
ella era de terra cuita i envernissada d’un
color de crema. Dessota l’hornacina hi
havia un medalló ovalat, també de terra
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A la casa de l’esquerra, cal Gamba, es pot veure la fornícula, en una fotografia feta el 23 de maig del
1930 durant la visita a Cervera del rei Alfons XIII. (fotografia: Josep M. Sagarra Plana)

destruida iglesia de St. Francesc amb les
cases de l’altra banda de l’iglesia i les del
carrer de S. Francisco, en la casa nº 3, que
fá angul amb dita placeta i carrer de St.
Francisco, a l’alçada del primer pis, s’hi
troba altra hornacina.

cuita. En son centre hi ha la data de 1747.
Entre mig de les lletres de l’any i la data
hi ha un gerro, per a significar l’ofici de
teuler o gerrer de l’amo de la casa. Es
troba també a l’Arxiu. Els Sants que s’hi
veneraven eren igualment de terra cuita
i es trobaven decapitats i mutilats ja de
molts anys.”

“Está oberta al gruix de la paret. La
plataforma es de pedra picada, lo mateix
que els montants i arcada. Lo restant de
l’hornacina es enguixat. La plataforma
sobresurt de la paret de la casa uns 10
centímetros. Sobre la plataforma i arrán
de la paret de la casa hi descansen los
montants de l’arc, que son plans en la part
exterior i un poc abocinats en l’interior
de la capelleta. Sobre els montants hi
ha una senzilla cornisa, a manera de
tor, d’on arrenca l’arc semicircular que
completa l’hornacina. L’interior de

A la fotografia es pot entreveure la
magnificència que tenia aquesta fornícula.
Caminen una mica fins a la plaça dels
Màrtirs, on en aquest espai vaig parlar de
dues fornícules, una que estava situada en
la façana d’una casa i l’altra en la façana
de l’església de sant Francesc de Paula.
De la primera d’elles, mossèn Arques
ens diu:
“En l’antiga placeta que formava la
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Plaça dels Màrtirs i plaça Pius XII. A la casa del fons a l’esquerra es pot distingir la fornícula.
La fotografia reflecteix un acte expiatori per l’enderrocament, durant la guerra civil, de l’església de sant
Francesc de Paula, ca. 1940.

Al costat mateix, en la desapareguda
església de Sant Francesc de Paula, en la
seva façana principal també hi havia una
fornícula.

l’hornacina es abocinat. En el fons de
la mateixa hi ha una petita finestra per a
netejar-la i enramar-la. Midarà com uns
80 centímetros d’alçada. En ella hi havia
una imatge de St. Miquel Arcàngel. Devia
ser de pedra o terra cuita i midaria com
una quaranta centímetros d’alçada. Havia
conseguit els troços de l’imatge, que es
veien posats en l’interior de l’hornacina.
Ja fá bastants anys que no hi son.”

D’aquesta fornícula, mossèn Arques
ens diu:
“L’iglesia de St. Francisco de Paula ha
sigut la mes perjudicada per la revolució
marxista, ja que tant l’iglesia com l’antic
convent adjunt a la mateixa quedaren
totalment arrasats.

A la fotografia, extreta del llibre
Història gràfica de Cervera (2014), es
pot veure la fornícula a la casa del fons
a l’esquerra, i és de l’acte expiatori, que
es va fer a principis dels anys 40, per
l’enderrocament de de l’església de sant
Francesc de Paula.

“Al frontis de l’iglesia, sobre son
portal s’hi obria una hornacina amb arc
semicircular i sense cap ornamentació
que estotjava una imatge de St. Francisco
de Paula. Era de pedra i midaria com uns
quatre palms d’alçada. Era molt piadosa
i es representava al Sant estant agenollat
i fent oració. Ha desaparegut.”

Actualment la fornícula fa les funcions
de finestra.
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Església i convent de sant Francesc de Paula, ca. 1915. (fotografia: Manuel Ramos Cobos)

A la fotografia que està extreta de la
Història gràfica de la Segarra (2001), es
veu perfectament la fornícula i la imatge
al seu interior.

llum elèctrica que avui hi contemplem
[actualment aquesta “potent llum
elèctrica”, és a dir, un fanal, que diu
mossèn Arques, afortunadament ja
no hi és], es retirà un medalló ovalat
que hi havia al peu de l’hornacina,
que contenia l’inscripció següent: Tota
pulcra es Maria.

Seguim per la rambla fins a la plaça
Santa Anna.
Mossèn Arques ens diu:
“…En el xanfrá que hi fa l’expressada
casa amb la plaça de Sta. Anna i carrer
Major, a l’alçada del primer pis, s’hi
troba una hornacina de pedra treballada.
En ella hi havia l’imatge de Maria Sma.
Estava dreta i portava sobre el braç esquer
al diví Infant. Tindria com uns sis palms
d’alçada. L’imatge era d’estil barroc. Tota
ella era pintada d’un color verdós fosc.
S’ha salvat el cap de la Verge, que es troba
a nostre Arxiu Municipal.

“Es aquesta hornacina una de les
mes hermoses de nostra Ciutat i guarda
la disposició següent. Sobre dues
mènsules descansen les dues pilastretes
estriades que sostenen la seva cornisa
i van rematades amb una voluta. La
cornisa segueix tota l’hornacina en
forma circular i vé rematada en son
centre superior amb una bola. El
basament per l’imatge es una mènsula
de secció vuitavada i sobre la mateixa
hi ha altre pedestal de secció quadrada
on descansava l’Imatge. L’interior de

“Ja abans de la revolució, a l’objecte
de posar en aquella cantonada la potent
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Fornícula de la plaça Santa Anna, ca. 1920. (fotografia: Francesc Blasi Vallespinosa)

75

l’hornacina es semicircular i son sostre
está obrat en forma de conxa. Tots els
elements arquitectònics son de pedra
treballada, havent-hi solament arrebussat
amb morter l’interior de l’hornacina.
“Fora de desitjar que l’imatge de
Maria sigués novament reposada en
aquesta hornacina, per a que desde aquest
son sitial beneís els carrers de nostra ciutat
i els seus moradors.”
A la fotografia es pot veure la fornícula
amb la imatge de Maria, i al peu de la
fornícula el medalló ovalat.
Fins a l’any 1960 la fornícula no va
tenir cap imatge, quan una campanya
promoguda per Eusebi Ortiz, Pere Bescós
i Joan Colom, a fi i efecte recollir diners
i poder comprar una imatge de santa
Anna per instal·lar a la fornícula, que a la
vegada seria un record de la desapareguda
església de santa Anna, enderrocada l’any
1946. S’havia previst que la inauguració
i benedicció de la imatge tindria lloc
el 8 de desembre d’aquell any, festa de
la Puríssima, però per les inclemències
meteorològiques no es van poder fer les
celebracions i es van traslladar per la festa
de santa Anna de l’any 1961.

Fornícula de Sant Ignasi. (fotografia: Carme Bonet)

metros. Tant els seus montants com
son arc semicircular estan armats amb
relleus obrats al gruix, igualment que
sa plataforma i ‘l pilanet interior on
descansava l’imatge. Sobre l’arc hi ha una
arxivolta a dos vessats obrada amb guix
recoberta en la part exterior amb rajoles
de Valencia de color verd. L’interior de
l’hornacina és abocinat, a excepció de
son fons, on s’hi obra una petita finestra
a l’objecte d’adornar-la i netejar-la. Al
centre de l’arc, en sa part exterior i dessota
de l’arxivolta hi ha un braç de ferro forjat
per a sostenir un fanal.

A continuació agafem el carrer Major,
i a l’entrar al barri de Sant Ignasi parem al
davant de la fornícula amb la imatge del
sant que dóna nom al barri.
Mossèn Arques ens diu:
“En la casa nº 88 del carrer Major,
l’ultima casa del barri de St. Ignasi, a
l’alçada del primer pis, s’hi obra en el
gruix de la seva pared una altra hornacina.

“L’hornacina ha quedat mutilada en
son exterior del costat dret al fer-se les
obres de reparació del devant de la casa
de cal Jan, que es mitjanera amb la de
l’hornacina.

“És molt esbelta. Té la plataforma
sortida de la paret com uns 10 centí76

“Quan habitaven dita casa les noies del
llibreter e impressor Joaquim Solé, dins
l’hornacina hi havia penjat un quadret amb
l’estampa de paper. No sé quin Sant era.

hi ha l’edifici del Conservatori.
Mossèn Arques ens diu:
“El Sr. Ramón Breu comprá anys
passats el molí de l’oli del cal Degà que
està situat al final del carrer de l’Estudivell i separat de l’edifici del Jutjat de 1ª
Instancia per l’antiga plaça del Matadero
i barbacana de St. Magí”.

“No hi havia conseguit cap altra
imatge. Actualment no n’hi ha cap.”
Anys després aquesta fornícula va
tenir diverses intervencions, en primer
lloc s’hi va col·locar un quadre de rajoles
amb la imatge de sant Ignasi, que és el
que hi ha actualment; i la segona, que en
una reforma de la façana de la casa, es va
modificar la fornícula, perdent totes les
motllures en guix que menciona mossèn
Arques.

“Dit Senyor obtingué de l’Ajuntament
una parcela de terreno devant sa finca en
la que hi arreglá un jardinet. En el portal
que donava entrada a l’antic molí i horts,
a má esquerra, hi acondicioná un pilar
de pedra picada de secció quadrada, que
tindrá com uns set palms d’alçada i sobre
d’ell hi descansa una hornacina de forma
rectangular en son basament i costats i
semicircular en son coronament. Seguit
la mateixa configuració de l’hornacina

Seguim carrer Major avall, trenquem
pel carrer Mare Janer fins la plaça
del Portalet, al lloc on hi havia hagut
l’anomenat hort del Breu, i que actualment

Al centre de la imatge es pot veure l’edifici del molí d’oli de cal Degà, que anys després compraria
Ramon Breu, i a la seva esquerra l’edifici de l’escorxador de porcs, ca. 1915. (fotografia: Josep
Boixadera)
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i deixant a son redós una cenefa d’uns 4
centímetros d’amplada hi havia un buidat
on hi estava posada l’imatge del S. Cor de
Jesús pintada sobre rajola de Valencia. Fou
construida per allá l’any 1931”.
“Durant la passada revolució fou
malmesa a cops d’escarpell l’imatge i part
de l’hornacina, deixant intacte el restant
del pilar.”
La parcel·la que menciona mossèn
Arques la va obtenir el Sr. Breu l’any
1933, mitjançant una permuta de terrenys
amb l’Ajuntament.
A la fotografia es pot veure, la part
del darrera del molí d’oli, i a l’esquerra
l’edifici de l’escorxador de porcs.
Seguidament vam anar cap al carrer
Barcelona, passat pel carrer Estudivell, la
plaça Major, el carrer Sebolleria i el carrer
Santa Maria, per situar-nos al davant de
cal Molí de l’Oli.
Mossèn Arques ens diu:
“En la casa nº 2 del carrer de Barcelona,
coneguda amb el nom del Molí de l’Oli,
propietat avui del pagés Ramón Ibañez,
que té son frontis de pedra picada, en
l’espai de paret que queda entre els dos
balcons del primer pis s’hi obra una
capelleta, que estava dedicada a St.
Cristòfol. L’hornacina está oberta a la
paret i tindrá com uns 90 centímetros
d’alçada per uns 60 d’amplada. La
plataforma, aixís com tots els demés
elements arquitectònics, es de pedra
treballada. Sobre la plataforma i apoiades
en unes mènsules estriades i dentellades
en son acabament descansen les dues
pilastres laterals, també estriades, que
sostenen la cornisa. Sobre la cornisa hi
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ha un frontis triangular. L’hornacina, que
queda dins la cornisa i pilastretes, té l’arc
superior semicircular pro molt rebaixat.
Sembla que ha d’atribuir-se a l’últim
terç del segle XVIII. Al costat dret de la
capella, hi ha un ferro forjat per a sostenir
un fanal. Al fons interior de la capella s’hi
obra una finestreta per a poder-la netejar i
guarnir. Tant l’interior de la capella com
del frontó estan enguixats.
“El qui suscriu no té recors d’haverhi vist cap Sant. El vellet Bonaventura
Tarruella, que té més de 80 anys, es el
qui m’ha dit que hi havia una imatge de
St. Cristòfol, la qual era de talla i midaria
com uns dos palms d’alçada. També
la Sra. Conxita Trilla, quin avi era fill
d’aquella casa, em digué que l’imatge
que es venerava en dita hornacina, era la
de St. Cristòfol.”
Des d’aquí, passant per la plaça del
Fossar, vam anar a la baixada de Sant
Domènec, per veure una fornícula que ja
la vam incloure en el recorregut de l’any
passat, que es la que hi ha en la casa que
havia viscut Ramona Marimon Torné, de
cal Petarrines.
Aquí, apart de llegir el text de
mossèn Arques, que ja està reproduït als
Quaderns de l’any passat, també vaig
llegir la transcripció del text “Llibre de
l’administració de Sant Magí (17861882)”, que Josep M. Llobet ja va publicar
als Quaderns de l’any 2012, i que tampoc
reprodueixo, que parla de l’existència
d’una fornícula dedicada a sant Magí, en
la baixada del carrer de sant Domènec,
abans de la construcció de l’església de
sant Magí (1787-1790).
I també vaig llegir les primeres

Fornícula de Sant Cristòfol. (fotografia: Carme Bonet)

estrofes de la poesia que Jaume Ferran
va dedicar a la memòria de Ramona
Marimon, en motiu de la seva defunció i
que va publicar a la revista Segarra de 23
de setembre del 1967.

fornícules, però que no vam visitar.
Dues per que ja ho vam fer l’any
passat: la de l’església de Sant Magí i la
del Mas del Duran, i la seva explicació ja
es pot mirar al Quaderns de 2017.

Ahora,

Dues per que el recorregut hauria sigut
massa llarg, que són l’església de sant
Francesc d’Assís i el portal dels Pous.

que de pronto,
nuestras viejas campanas,
que interpretaste tantas veces,
doblan
al fin,
por tí
no puedes
–con paso apresurado–
darnos hoy la noticia
de que también te has ido al cabo.

De l’església de Sant Francesc d’Assís,
mossèn Arques, ens diu: “A St. Francesc
en el timpà de son portal s’hi obra una
hornacina que cubricelava l’imatge de la
Verge Maria. Estava dreta sense portar al
bon Jesús en el seus braços i tindria com
uns tres palms d’alçada. Sembla que era
de pedra i s’ha d’atribuir a mitjans del
segle XVI, en que es practicaren les obres
de reedificació de dita iglesia. Es perdé
durant la revolució.”

I aquí es va acabar el “Recorregut per
Cervera a la recerca de les fornícules,
seguint els manuscrits de mossèn Arques”.
Però mossèn Arques parla d’altres
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Portalada de l’església de sant Francesc d’Assís, ca.1915. (fotografia: Faust de Dalmases)

Ramón i la Cisquella, a má dreta anant
cap al Mas Ramón”; el de sant Antoni de
Padua “Seguint la carretera que va cap
a Granyena i prenent després el camí de
partida que vá cap al Mas del Grioles, a
cosa de tres quarts d’hora de Cervera, en
la vall i tocant al caminet que va a la Font
Guitarda”; el de sant Magí, “Seguint el
camí que vá a la Cardosa, a cosa de mitja
hora d’aquesta Ciutat, en la vall coneguda
pel Clot de St. Magí s’alça aquest Oratori.
Es a má esquerra anant cap a la Cardosa
i aprop de la bassa del Clot de St. Magí”;
i el de la Mare de Déu de Montserrat,
“Seguint la carretera de Guissona i prenent
després el camí que vá cap a Castellnou
d’Oluges”.

Del Portal dels Pous ens diu: “Avui
solament resta el dels Pous. En aquest, que
té son remat en forma de frontis triangular,
hi havia abans de la revolució al plá del
pas sobre el portal, una hornacina oberta
en son frontó en la part interior que donava
a la ciutat. Era de petites proporcions,
puix midaria com uns 80 centímetres
d’alçada. Son arc era semicircular. No hi
havia conseguit cap imatge. L’hornacina i
part del frontó on estava construida, foren
destruits durant la revolució marxista.”
I quatre que són fora del nucli urbà,
que són els quatre oratoris de terme, que
també tenen la forma de fornícula, que
són: el de la Mare de Deu del Pilar, “en
el camí que vá de Cervera cap al Mas
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