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la mes divina Figura:
sanch de nostre Redemptor,
sanch que adorám verdadera; &c.
La capella en que's va obrar
tan t gran Misteri, á Marfa,
en la Concepció tenia
també per son Titular:
lo Fill era lo obrador,
811a fou la medianera; &c.
Al mateix temps un gran tró
ohint tots, lo cel seré,
lo poble concorregué,
corn per una inspiració:
MISTERI fou lo clamor,
MISTER' la veu primera; &c.
Despres sempre habeu estat
reparo en totas desgracias,
y universal font de gracias
aquells queus han invocat;
sols ans demanau dolor
de las culpas y fé entera; &c.
Plujas quant vos las pregárn,
trayentvos en professó,
son seguras, y si no,
lo qeuns convé, alcansdm:
sou de tot lo infern terror,
sou del cel certa carrera; &c.

DIVINA prenda y tresor,
Sant Misteri de Cervera:
de Vós nostre cor espera
consol, amparo y favor.
Per estranyas contingencias,
de Roma foreu portat,
y algun temps casi ignorat,
mes tot eran providencias:
puig nos mostraba '1 Senyor,'
que qui vos enviaba. 811 era; &c.
Ab triumfo singular
obligá -Lambe al dimoni,
á que donás testimoni,
que '1 cap Cristo vos vá aplicar:
y ab nou atractiu y honor,
que així sou de la Creu vera; &c.
Per aixó al sis de Febrer
del any mil cinch cents quaranta,
se volgué ab podia santa
dividirvos, no pot ser:
un Misteri tot de amor
no consen forsa estrangera; &c.
Doblareu lo dur acér,
y partit ab dits sagrats
quedaren ensangrentats
lo ganivet y paper:
per evidencia major
tot encara persevera; &c.
Una gota de sanch pura
se espargí luego en tres,
que de la Trinitat es
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Creu y sanch del Redemptor,
Sant Misteri de Cervera:
de Vos nostre cor espera, &c.
P. Et tuam gloriosam recolimus Passionem.

V. Tuam Crucem adoramus Domine.

ORE MUS
Deus, qui unigeniti Filii tui preticso sangine vivificae Crucis vexill irn sanctificare voluisti : concede quaesumus; cos qui ejusclem sanctae
Crucis, gaudent honore, tua quoque ubique protectione gaudere. Per eu ndem Christum Dominum nostrum.
R. Amen.

y

Per cada vegada que devotament se canten, resen st oygan cantar aquestos goigs devant del Santissim Misted, se guanyan per cada cobla
per la oració, 400 dias de indulgencia.
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Retail d'Història
Dins la tradició pietosa de moltes poblacions, horn troba esdeveniments pretèrits atribuïts al favor divi
que s'han conservat a la memòria de les successives generacions mitjançant la narració oral; això fa que
sovint els detalls s'hagin tornat boirosos i els orígens se situïn en un imprecís i difuminat passat.
Tot el contrari succeeix davant aquell fet port entós conegut amb el nom de Santíssim Misteri de
Cervera. Analitzant el mencionat esdeveniment, l'estu diós es troba amb un material rigorosament històric:
les actes del Consell de la vila de Cervera i les inform acions notarials posteriors.
Segons els dits documents, el divendres dia 6 de febrer de 1540, cap a les tres de la tarda, es trobaven
reunides a la capella de Sant Nicolau de l'església de Santa Maria de Cervera unes setze persones per procedir a la divisió d'un bo cí de fusta que creien pertanyent a la creu que morí Jesús.
Aquesta relíquia fou portada a Cervera per un sacerdot de dita població, anomenat Jaume Albesa,
i horn suposava que forma part del boti d'algun sold at que intervingué al saqueig de Roma, dut a terme per
les tropes del conestable de Borbó.
El motiu de voler-lo dividir era que el rector dei Tarrós desitjava posseir-ne també una porció i així
ho havia manifestat al propietari de la relíquia moss èri Albesa, accedint aquest a la petició formulada.
Després de diversos intents de tallar-lo amb un ganivet que resultaren inútils, un sacerdot anomenat
Bartomeu Amorós el pogué partir fàcilment amb els dits. En aquell precis moment, va caure de la Veracreu una grossa gota de sang i es va oir, estant el cel serè, un fort tro.
El poble sorti al carrer cridant: Misteri! i amb el nom de Sant Misteri fou conegut aquell prodigi,
essent establerta, a partir de l'any 1547, la festa major del Sant Misteri com a commemoració anual del
succés, que alguns anys després passa a anomenar-se del Santíssim Misteri.
Ana creixent la devoció i gran nombre de per sones de la comarca acudien a Cervera per venerar la
relíquia, que es trobava guardada dins un magnifie reliquiari de plata, ornat amb valuoses presentalles dels
fidels.
La nit del 17 de setembre de 1619 va ser robat el Lignum Crucis junt amb el reliquiari i diversos objectes sagrats. Aquesta vegada es va poder recuperar, pe re, no fou així després d'un segon robatori que tingué
Hoc la nit del 14 de gener de 1915.
A petició dels fidels, el Papa Benet XV Him-a una nova reliquia, que entrà triomfalment a Cervera el
5 de febrer de 1918, reprenent així aquesta popular devoció.
Fortament arrelada, doncs, ha arribat als nostres dies la festivitat del Santíssim Misteri. Ella forma
part del llegat històric que hem rebut dels nostres avantpassats i, en aquests temps on malauradament tantes tradicions van perdent llur significat davant els ulls del poble, sembla que constitueix un deure ineludible per part nostra el mantenir i transmetre aquesta herencia a les properes generacions. Cemerins, tinguem-ho en compte.
Josep Maria LLOBET I PORTELLA

justificació
5 exemplars amb pergamí, numerats del 1 al 5.
150 exemplars amb cartolina, numerats del 1 al 150.
1.000 exemplars populars, numerats del 1 al 1.000.
Lletra dels Originals antics, impresos per J. Sole a Cervera.
Musicats pel Mestre En Ramon Bernaus i Domènech.
Dibuix per Teresa López i Sans.
Edlt--its per Josep Maria Ubach i Molins.
Sortits dels nrculs Minerva de Cervera el 6 de febrer de 1931, dia del Santissim Misteri.
Serie de 1.000 exemplars.
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