Seminari "La cultura popular a les escoles de Cervera"- Festa Major del Stsm. Misteri

HISTÒRIA DEL SANTÍSSIM MISTERI DE CERVERA
Des del 1540 se celebra a Cervera la festa del Santíssim Misteri per recordar
els fets que van passar el dia 6 de febrer de 1540, quan a l'església de
Santa Maria es va intentar partir un tros de l'autèntica creu on va morir
Jesucrist.
Aquest tros, el va donar un soldat ferit a un mossèn de Cervera, amb la
condició que si es curava li tornés. Com que el soldat va morir, el mossèn
se’l va quedar.
Al mateix temps, al poble del Tarròs també tenien un tros de la creu, però
com que dubtaven si era autèntic van demanar al mossèn de Cervera si
els en donava un trosset de la seva.
Així, el dia 6 de febrer de 1540 es van trobar a les 3 de la tarda a la
Parròquia de Santa Maria, dins la capella de Sant Nicolau, unes quantes
persones per partir el bocí de la creu.
Van intentar tallar-la amb un ganivet però no ho van aconseguir i algú va
proposar que es provés de partir-la amb les mans. Així ho van fer i en
aquell mateix moment, en partir-la, va sortir una gota de sang i es va
escoltar un fort tro a tota la vila. La gent, esgarrifada, va sortir al carrer tot
cridant: "Misteri !!!". A partir d’aquell dia, es va guardar el tros partit dins
d’un reliquiari.
L'any 1619 van robar el reliquiari de la Vera Creu. Els cerverins i cerverines
estaven molt tristos i resaven contínuament per trobar-lo. Un dia van
decidir sortir a resar al carrer traient la imatge del Sant Crist, i a mig carrer
Major, les persones que duien la imatge no podien moure’s ni endavant ni
endarrera. S’havien quedat aturats davant la casa on vivia el lladre, la
casa de Joan i Josep Balaguer.
Va resultar que Joan Balaguer havia ordenat al seu fill Josep el robatori del
reliquiari. Com a càstig van fer fora de Cervera al fill Josep i al pare Joan li
van tallar el cap i el van exposar en una gàbia a l’entrada de l’església on
encara avui es pot contemplar.
Uns tres-cents anys més tard, el reliquiari fou tornat a robar i com que no el
trobaven van demanar al Papa de Roma si els en podia donar un altre
tros, que és el que avui es guarda dins del reliquiari de la Parròquia.
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