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OBRES A LA VISTA

Ramon Gené Capdevila

Portem uns temps complicats. Als 
estralls humans de la pandèmia, els més 
greus, s’hi han sumat també a la nostra 
ciutat, com en moltes altres, els estralls 
materials de tempestes. La capella de 
Sant Magí no n’ha estat exempta. Al 
gener d’enguany algunes teules foren 
endutes pel vent i la Junta es va posar 
ràpidament a treballar-hi, amb el suport 
de la parròquia, per poder-ho tenir 
arreglat ben aviat.

Les capitanes del Barri de Sant 
Cristòfol m’informen també, durant 
els dies de la seva festa, que enguany 
“toca teulada”. Cada any han anat fent, 
en la mesura de les possibilitats, alguna 
millora, i la veritat és que la seva capella 
llueix sempre ben esplèndida. No 
m’entengueu malament, Sant Magí també 
és ben bonica, especialment els dies de la 
festa... I és que aquests dos barris, més 
que “competència”, són germans... i a 
Sant Cristòfol, a més, hom hi pot trobar 
també un quadre de Sant Magí... i resulta, 
a més, que solen coincidir també en els 
anys de fer “obres”.

Per un altre projecte que veurà la 

llum, si Déu vol, en el moment oportú, 
Mn. Xavier m’obrí de bat a bat les portes 
de l’Arxiu Parroquial de Cervera i de 
l’Arxiprestat de la Segarra. Un tresor amb 
moltes coses interessants per redescobrir.

Ja amb anterioritat havia rebuscat 
en els lligalls propis de la parròquia, 
però val a dir que durant l’últim any el 
Sr. Ramon Mª Razquin i la Sra. Elena 
Armengol han estat fent una encomiable 
tasca de classificació que em va permetre 
trobar ràpidament el que cercava i 
encara entretenir-me amb algunes coses 
més també del meu interès: campanes, 
Santíssim Misteri i Sant Magí.

I resulta que les últimes obres 
d’envergadura, tant en una com en altra 
capella, foren l’any 1993, si bé és cert 
que, amb posterioritat, s’han anat fent 
altres consolidacions.1 Sant Cristòfol 
plantejava a primers de gener renovar la 
teulada amb les aportacions dels veïns i 
del Bisbat amb un pressupost de 623.000 

1 Arxiu Parroquial de Santa Maria de Cervera. 
Capsa 17. Carpeta 3.
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ptes. més IVA. Es pogué dur a terme i 
encara, segons la factura del paleta del 
mateix barri, addicionalment, es posarem 
canals i baixants, i encara finestres noves 
a les golfes. Tot plegat per 997.000 ptes.

Sant Magí plantejava, la segona 
quinzena de març del mateix any, una obra 
encara més seriosa amb un pressupost del 
paleta del barri de 1.317.800 ptes. més 
IVA. I és que just l’any anterior s’havia 
constituït formalment l’Associació, el 
nou format de la festa prenia volada i la 
capella estava en un estat força precari. 
Amb les col·laboracions oportunes es 

pogué dur també a bon port, i és que si 
Sant Magí va poder fer el miracle de 
brollar aigua del terra amb un cop de 
gaiato, també pot fer brollar de la capital 
de l’agarrada Segarra els duros necessaris 
per una capella, sense luxes, que tampoc 
els voldria, però sí digna.

Afortunadament enguany, almenys 
a Sant Magí, sembla que la reparació no 
ens costarà tants diners i que es podrà 
assumir. En tot cas, cerverins, sigueu 
generosos amb la festa, poseu-li fàcil al 
Sant de fer un nou miracle!

***

El mal estat de la teulada.


