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Una mancancs;a al barri de Sant Magí. Aquest barri tant nostre i que jo 
veig des de fa molt anys inacabat. Per relació familiar, visito el Barri amb 
bastant freqüencia i sempre penso en l'aparencs;a que tindria 1 'església 
quan llu'ia a la seva facs;ana la desproporcionada espadanya que només 
podem veure en documents fotogratics com la que aquí es reprodueix. 

En contemplar-lo, sempre penses que seria bo que aquest monument 
es pogués completar acabat tal com era i que caldria posar fila l'agulla 
des d'algun col·lectiu. Estic donant ara el pas endavant d'una deria que 
de molt de temps em roda pel cap. 

Cervera vi u, al me u parer, un moment molt especial que m' atreviria a 
qualificar d'euforic donat que sembla que, persones i institucions s'han 
bolcat a posar al dia un considerable retard en la recuperació del nostre 
Patrimoni Historie que, de veritat, valla pena i que molt hem de batallar 
per refer i, plens d' orgull, poder-los ensenyar als molt visitants que tenen 
a bé de fer una parada a la nostra Ciutat, no pas casual en el seu trajecte 
de lleure. 

Entre al tres, id' aquí ve la frase inicial d' aquest escrit, hi ha unes pe tites 
mancances per les quals no seria necessaria la milionaria aportació deis 
governants i que Cervera podria i hauria d'assumir i assolir. Es facil 
endevinarque m' es tic referint a dos petits campanars que avui no existeixen 
a Cervera i que en altre temps acollien les seves petites campanes amb el 
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relleu que aquestes construccions ens tenen acostumats. Avui no faig 
referenciamés que a un, el del barri de Sant Magí que, com que la campaneta 
existent té un suport so lid el segueix fent apte perla missió que fou creat. 
He m d' ésser més ambiciosos i he m de voler recuperar aquella construcció 
perduda fa més de mig segle i que els de mitja edat per avall mai no hem 
descobert. 

La petita església o capella del Sant canviaria d' aspecte i la faria més 
atractiva, a la vegada que seria més vistosa des de la mateixa carretera de 
Vallfogona que passa molt a prop. Recordem que historicament, són els 
campanars els encarregats de facilitar el reconeixement de pobles, ciutats, 
i indrets mitjan¡;;ant el seu relleu. 

El campanaret d' espadanya s' al¡;;ava vertical continuant la part supe
rior de la mateixa fa¡;;ana, amb dues obertures o finestrals de punt rodó 
alineats horitzontalment donant cabuda a dues campanes. 

La seva reconstrucció no seria pas obra costosa ni en temps ni en 
quantitat excessiva de diners, i m'he permes dividir-la inicialment en 
quatre parts amb una relació directa de cost - temps - construcció: la 
primera, elaboració d'un projecte, permisos pertinents dels estaments 
corresponents i aprovació de 1' obra i de les seves característiques; la 
segona, corres pon al muntatge de la bastida; la tercera, el cost exclusiu de 
tots els materials necessaris pertot el fe t. Ila quarta, lama d' obra qualificada 
del mestre paleta i/o empresa responsable de la seva realització. 

El cost del primer punt 1' haurien d' as sumir els estaments a qui pertany 
1' esglesiola que previament haurien d' aprovar i autoritzar el tirar endavant 
el projecte. 

El segon punt, solament assumir ellloguer de la bastida que pels pocs 
di es de durada, seriad' un petit import i que els Magins de Cervera podrien 
afrontar sense massa dificultat. 

El tercer, els materials per 1' obra. Aquest apartat em plau comunicar 
queja esta complert en la part del ciment. Resta, dones, el complement 
de pedra o d' obra que segons el projecte s'hauria d'utilitzar. El vei'nat del 
barri podria portar fins la pla¡;;a aquests materials i as sumir tot el seu petit 
import. 
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Vista del campanar de Sant Magí a Cervera (A .C.C. "Fons Fotografic", reg. 235. Foto Mas, 1910) 

L'últim, la feina de "paleta i manobra", que els Amics de Sant Magí 
serien els encarregats de buscar a bon preu o bé de finan~ar el curt cost. 

N o voldria que, al pronunciar-me com ho he fet, se' m jutgés erroniament 
per atribuir-me responsabilitzar pagaments que no són pas els propis i que 
potser algun dels col·lectius esmentats podría pensar en una lleugera 
intromissió personal vers ells. Si algú pensa així, prego accepti les meves 
disculpes. 
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