Plataforma SANT MIQUEL DE TUDELA DE TOTS
L’església, ara ermita, de l’antic poble de Tudela està enclavada dalt d’un turó en mig d’un bell
alzinar segarrenc. És una ermita romànica amb l’entrada reformada (s. XIX), d’una sola nau,
amb absis semicircular orientat a l’Est i una sagristia en el mur Nord. Ja surt esmentada en
l’acta de consagració (1098) de la canònica de Santa Maria de Guissona, i en un principi estava
advocada a Sant Pere, tot i que posteriorment es dedicà a Sant Miquel. L’església parroquial de
Tudela tenia, en un primer moment, com a sufragànies, les esglésies de La Prenyanosa, Malgrat
i Queràs. Tot i que l’any 1527 la parròquia passà de Tudela a Sant Miquel de La Prenyanosa (ara
municipi de Cervera). És un bé catalogat d’interès cultural (Ajuntament de Cervera, 1986).
L’ermita no està en ruïnes doncs té l’estructura de la nau perfecta, i l’absis i la seva coberta
també, així com la sagristia lateral i la coberta d’aquesta. Només ha perdut el sostre.
En el mur meridional de l’Ermita hi ha un antic gravat, en un carreu, que representa una escena
de cacera de cérvols (el cérvol és, justament, un dels símbols de Cervera de Segarra),
mitjançant una trampa. I al voltant de l’Ermita hi ha l’antiga necròpolis, amb diversos sepulcres
antropomòrfics.
Durant el segle XIX el poble anà perdent els seus darrers habitants, tot i que els veïns de la
zona hi celebraven la festa de Sant Miquelet, amb ball, fins abans de la guerra. Els veïns hi
anaven a passejar, menjar la mona... gaudint del domini públic tradicional i consuetudinari del
bé. Fins ara.
El bisbat de Solsona ha venut –regalat- l’ermita romànica per 1.200  a uns forasters. Però
el més greu és que ningú del bisbat ni de l’arxiprestat de la Segarra ha informat els veïns, ni
tampoc, clar, els hi ha deixat la mateixa possibilitat que han ofert als forasters. Injust i curiós
(el perquè...?).

DONEU SUPORT A LES INICIATIVES DE LA PLATAFORMA !!!

