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GOIGS DE SANT IGNASI DE LOIOLA

QUE ES VENERA EN

COMPANYIA DE LA

BISBAT DE

L'ESGLÉSIA DE LA

CIUTAT DE CERVERA

DE SOLSONA

Puig la Patria en vos confia,
per que sou molt poderós:
Siau nostre amparo ¡gula,
Sant Ignasi gloriós.
En castell molt eminent
de In terra Vascongada,
a Loiola afortunada,
fou to vostre naixement:
per l'Església a punt eixia
non estel molt Iluminós 	 Etc.

Devant de la C6rt
vostra gracia) gentilesa;
mes, heu vist la Patria ofesa,
i a la palestra sortfu:
vostre cor honors ansia,
iovenfvol i animós. Etc.

Si a Pamplona mostres dabau
d'ésser bran !lee, espanyol,
tot-just surt, ja's pon lo sol
de la glòria que anhelabau:
l'adversari, amb tredoria,
malferia vostre cos. Etc.

En vostra convalescència
pietós I libre Ilegfu,
I amb daler assaborfu
Ia verdadera ciencia:
ja les honres i follia
de aqueix mon no fan per vos. Etc.

Heu de ser debellador
de Luter i de sa secta;
i d'una Legit!) selecta
seréu instituhidor:
des de non t fins a migdia
vostre nom sera fainós. Etc.
Compungit, heu visitat
a Maria Itnniaculada,
que en son trono esta sentada
del altívol Montserrat,
i a sos peus, en pleitesia,
deixeu vostre arnés preci6s. Etc
En la cova de Manresa,
penitent vos recollíu;
i la veu de Deu sentiu,
que us confia l'alta empresa
de fundar la Companyia
de Jesús, Rei victoriós. Etc.
Ensemps la Verge us inspira,
per profit universal,
ague Llibre celestial
de ‘Exercicis», quens admira:
per les 6nimes seria
llumenar esplendor6s Etc
Xaviers, Borjas, Canisis
s'allisten a vostres files;
i a nacions, ciutats i viles
alliberen dels sens vicis:
quanta glòria a Déu daria
l'Institut fundat per Vos! Etc.

Li Senyor a Roma us crida
per a entrar al Paradis,
on reposareu, felfc,
de les Iluites de eixa vida:
vostre esfors i valentia
Deu vos paga gener6s. Etc.

Vostra aigua miraculosa
de curar te la virtut
a tothom, cute a vos acut
amb pregaria fervorosa:
sou en nostra malaltia
metge i pare bondad6s. Etc.

De temps immemorial
que aqueix Barri de Cervera
amb devota fè us venera,
com a Patr6 principal;
perm) un temple us erigia
tan esbelt i sumptu6s. Etc.

TORNADA FINAL
Si us plan nostra melodia,
escolten-nos amorós:
Sian nostre amparo i guia,
Sant Ignasi gloriós.
JT Ora p ro nobis, beate Ignati.

Ut digni efficiamur promissioni-
bus Christi.

OREMUS.—Deus, qui ad majorera tui nomads gloriam propagandam, novo per beatum Ignatiunz subsidio militantem
Ecclesiam roborasti: concede; ut ejus auxilio et imitatione cenan/es in terris, coronari cum ipso mereamur in coe/is.

Per Christian Dom/num Nostrum. Anzen.
Lento
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L'ADVOCACIÓ CERVERINA DE SANT IGNASI DE LOIOLA

Resta ben documentada l'existència, en plena època medieval, d'un parell d'edificis contigus,

situats al carrer Major de Cervera, estretament relacionats amb el monestir de Santes Creus: un
casalot que feia la funció de «casa delmera» del monestir i una església que es trobava sota l' advocació
de Sant Bernat, en la qual s'hi celebraren, l'any 1359, les corts catalanes que instituïren de forma

permanent la Diputació del General o Generalitat.
Arribat que fou el segle XVII, la vella casa de Santes Creus pass à a mans particulars i el seu

propietari Francesc de Sant Martí la donà a la Companyia de Jesús per tal que fos establerta una
fundació a Cervera. Aquest projecte, però, no es pogué complir fins que, l' any 1697, amb la deixa
testamentària de Pau Aguilés, l'orde disposà de suficients recursos per a efectuar la fundació desitjada,
actuació que fou portada a terme aquell mateix any.

L'establiment dels jesuïtes prengué la denominació de col•egi de Sant Bernat, el mateix
nom que portava l'antiga església, la qual es trobava ja en un estat dolent de conservació. El
temple fou renovat i gràcies a les gestions del pare Pere Ferrussola hi va ser afegida una capella

lateral dedicada a la Puríssima. Fou en aquests anys que s'inicià el culte a sant Ignasi de Loiola a
església cerverina de la Companyia, com no podia ser d'altra manera en ser aquest sant el funda-

dor de l'orde dels jesuïtes.
La creació de la Universitat de Cervera,1' any 1717, oferí un nou marc acadèmic on els membres

de l'orde pogueren estendre les seves activitats docents durant cinquanta anys més, fins a la seva

expulsió.
L'absència dels jesuïtes, però, no significà la pèrdua de l'advocació ignasiana. Ben al contrari,

el nom de sant Ignasi no solament continuà com a propi de l'antiga església de la Companyia,
sinó que passà a denominar tot el barri on era situada. Per això els seus veins celebraven festivament
el dia del sant de Loiola, costum que ha perdurat fins gairebé els nostres dies.
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