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Durant aquests darrers anys, ambla voluntat de convertir els Quaderns 
del Barri de Sant Magí en quelcom més que en un instrument per finan~ar 
la festa del barri, s'ha ampliat el seu contingut amb escrits referents al 
propi barri, pero també amb d' altres treballs que si bé en un principi no 
tenen cap lligam directe ambla festa, sí que els uneix l'objectiu de 
recuperar testimonis del món rural; o el que és el mateix, preservar part 
de la nostra historia. En efecte, malgrat que actualment el manteniment 
de la tradició agraria de la Segarra estigui condicionat per la situació 
actual de la comarca, poc vinculada al sector primari, i majoritariament 
depenent d' altres sectors economics; no podem oblidar que 
historicament !'agricultura a la comarca de la Segarra ha estat la prin
cipal font de riquesa i 1' ocupació fonamental del seus habitants. Oblidar
ho seria negar la nostra historia. 

Tampoc podem descuidar-nos de tenir present que com a hereus 
d' aquesta historia, som els encarregats de preservar els símbols que 
s' han generat. Els historiadors pode m reconstruir el passat a través deis 
documents que s'han mantingut alllarg del temps, podem fomentar i 
aplaudir tot el que signifiqui recollir la tradició oral que no ha quedat 
escrita, pero som tots els ciutadans els encarregats de preservar la 
continu'itat del patrimoni historie i arquitectonic que ha generat aquest 
passat. Al meu entendre, el principal sen y al d' aquest passat agrícola, 
que no pas l'únic, és l'edifici del Sindicat Agrícola de Cervera i sa 
Comarca; el més emblematic del món del camp i de la pagesia a la 
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Sindical Agrícola de Cervera i sa comarca. Fotografia Gómez-Grau. Arxiu Historie Comarcal de Cervera 

comarca de la Se garra, i que durant més de seixanta anys ha canalitzat 
els interessos i preocupacions de la nostra pagesia. 

A banda de la importancia que va tenir l'edifici a partir de l'activitat 
que va desenvolupar-s'hi i pel que va suposar en la transformació de 
1' agricultura de la comarca de la Segarra, el seu interes també cal 
cercar-lo en la vessant artística. Bastit sota la direcció de 1' arquitecte 
vallenc Cesar Martinell, el resultat fou la construcció d'una de les joies 
del modernisme agrari catala. Comptat i debatut, la seva importancia 
historica i artística no encaixa amb l'actual estat d'abandonament en 
que es troba. 

Darrerament, i en relació a un moviment més ampli de sensibilització 
per l'estat actual del conjunt del nostre patrimoni historie, el conjunt 
arquitectonic del Sindicat Agrícola ha estat actualitat. Arran de di verses 
iniciatives s'ha pogut constatar una evident preocupació pel seu estat 
actual d'abandonament i amb el perill que amb el pas del temps es 
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converteixi en ruina. Com a conseqüencia d' aixo, s' han posat les bases 
d'un moviment ciutada de defensa del conjunt del patrimoni historie. 
Aixo no obstant, a banda de l'important paper de la ciutadania, és 
imprescindible aconseguir el suport de les diferents administracions, 
tant locals com supramunicipals, les quals en principi han de disposar 
d'unamajorcapacitatdenegociacióid'obtencióderecursoseconomics. 

En el cas del Sindicat Agrícola de Cervera, que actualment esta en 
mans pri vades, el primer que s' hauria de fer és negociar amb els actuals 
propietaris. Tanmateix, abans d'iniciar aquestes gestions cal que les 
mateixes administracions, orientarles per tecnics i persones interessades, 
elaborin un projecte de recuperació d'aquest edifici. El que cal tenir 
present és la funció que ha de tenir, al meu entendre destinada a serveis 
d'utilitat pública (museu, sala de conferencies, sala d'exposicions, 
teatre ... ) deis quals se'n pugui beneficiar el conjunt de la comunitat; i 
situar la seva recuperació en un context més ampli de definició de les 
zones de la nostra ciutat. No podem oblidar, que l'actual ubicació del 
Sindicat, després de les darreres construccions, cada vegada el situa 
més al centre de la ciutat i aquesta circumstancia hauria de tenir-se en 
compte a l'hora de plantejar les construccions que s'hi han de realitzar 
al voltant. Tot i aixo, entenc que el principal obstacle per aconseguir 
que la propietat del Sindicat passi a ser pública és l'economic, pero 
també considero que aquesta circumstancia no eximeix a les 
administracions de disposar d'un projecte de recuperació de l'edifici. 

En definitiva, el que s'ha pretes amb aquest escrit, dones, no és 
resoldre definitivament el futur de 1' edifici del Sindicat Agrícola de 
Cervera, sinó amb les limitacions que imposa un escrit d' aquestes 
característiques, reflexionar al voltant de la seva situació actual, con
tribuir a la seva recuperació i reivindicar la seva importancia historica 
coma símbol del desenvolupament agrícola de la comarca de la Se garra. 
Utilitzant paraules d' Agustí Duran i Sanpere i Frederic Gómez i 
Gabernet, extretes d'una memoria de l'any 1915 que feia referencia a 
la conservació del conjunt del patrimoni historie i artístic de Cervera, 
el que cal fer pel patrimoni és " ... vetllai, perqué es reliquia que' s pot 
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conservar pero no recobrar si' s deixa perdre" 1• Davant d' aixo, no podem 
quedar-nos inactius, si bé sembla que la recuperació del Sindicat Agrí
cola gaudeix del suport social, un projecte díaquesta magnitud 
necessariament requereix de la intervenció de les administracions. 
Espere m que els nos tres representants polítics també ho entenguin així. 
A hores d'ara, els principals enemics de l'edifici del Sindicat Agrícola 
de Cervera i sa Comarca són 1' erosió del pas del temps i el silenci. 

1 A. DURAN i SANPERE i F. GÓMEZ GABERNET. "Memoria presentada a l' Exm. Ajuntament de la 
ciutat de Cervera. sobre la conservació de son Patrimoni Historie i Art(stic". Llibre d'Actes de 
l'Ajuntament de Cervera, vol u m 359,2 de setembre de 1915, p. 59. Arxiu Historie Comarcal de Cervera, 
Fons Municipal de Cervera, Secció Administració General, Serie Órgans col·lectius de govern. 
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