LECTURA

SEGUICI FESTA MAJOR DE SETEMBRE:

El diumenge de la Festa Major, les autoritats de la ciutat de Cervera es dirigeixen des
de la Paeria fins a l’església de Sant Antoni per presidir l’ofici religiós que es fa en honor
al Sant Crist de Sant Antoni.
En aquest trajecte van acompanyats dels elements representatius de la cultura
popular que hi ha actualment a la nostra ciutat i que es poden anar ampliant a
mesura que en sorgeixen de nous o bé si es conviden entitats d’altres indrets.
Es segueix un ordre establert, que té els seus orígens en les processons de la Festa de
Corpus que es feia antigament.
L’Agrupació Seny Major, entitat formada per deu associacions cerverines de cultura
popular va establir un protocol on s’indica l’ordre de les entitats i elements festius.
Aquest ordre és el següent:

1. Toc de Festa
2. Els elements del foc: Carranco Bilandó
3. El cérvol Tibau
4. Grups de tabals: Bombollers, diables Carranquers, Band Tokades i Sound de Secà
5. Trabucaires
6. Cavallets
7. Gegants vells: Guillem i Almodis
8. Timbaler
9. Àliga
10. Senyera de la ciutat
11. Macers
12. Autoritats
13. Banda

LLEGENDA DEL SANT CRIST DE SANT ANTONI:

Des de 1278 l’església de Sant Antoni fou un establiment hospitalari d’origen francès
dedicat a la “curació de mal de foc”. Diu la llegenda que una nit del mes de setembre
es va posar a ploure molt. Quan els frares ja havien sopat i es disposaven a anar a
dormir varen sentir uns trucs a la porta. Un frare anà a obrir la porta i veié dos pelegrins
que li demanaren allotjament. El frare els feu entrar i els acompanyà a una cel·la per
passar-hi la nit. En acomiadar-se els captaires li demanaren una imatge del Sant Crist
per poder resar, el frare els contestà que eren molt pobres i no en tenien cap.
Al dia següent quan el frare va anar a buscar els captaires, no els trobà a l'habitació i
en lloc seu hi havia una imatge feta amb fusta. En aquest fet els frares reconegueren
que els dos pelegrins eren dos àngels que havien baixat a la terra per ajudar-los.
En honor a aquest fet els cerverins van decidir fer la Festa Major d’estiu en aquestes
dates.

