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MÉS BARAT UN CAMPANAR QUE UNA MURALLA! 

Sí, pero cal puntualitzar: hauria estat 
molt més barata la construcció de 1' antiga 
espadanya de la petita capella del barrí de 
Sant Magí que no 1' enorme paret gairebé 
inventada i mai justificada que envolta el 
sector oest del barrí. 

I d'haver invertit aquesta execució, 
hauríem tingut un barrí més content, més 
satisfet i a la vegada agrai't, al revés del que 
ha resultat ara. No hem trobat encara cap 
persona de les residents - i tampoc de la 
resta del ve'inatge de Cervera - que hagi 
estat favorable a aquesta "reconstrucció" 
que ara es debat, després de veure el 
"crim" que la gent del barrí han i hauran 
de suportar. 

Podríem entendre la deria d'un promo
tor, historiador o arquitecte suposadament 
facultat per a portar endavant un projecte 
d' aquestes característiques, si aquesta 
hagués estat la seva obra cabdal i sobretot 
justificada o necessaria; allí podía haver-hi 
posat moltes esperances de perpetu'itat en 
el suposat cas que l'obra fos d'un relleu 
monumental, magnífic i/o impactant i 
que la seva recuperació historica fos su
ficientment digna i gens molesta, tant en 
1' aspecte tecnic com en el visual. 
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Anton Pedrós Puig 
(del Grup de Campaners de Cervera) 

No és pas el cas, puix alla ni hi destaca 
cap model especial de construcció ni de 
recuperació antiga i a més no era pas ne
cessari donar continui'tat a unes properes 
restes inexistents. En tot cas, trobaríem 
!'existencia d'una antiga muralla que, 
amb un relleu inferior, hauria tingut el 
mateix reconeixement de la historia de 
la Ciutat i no s'hauria sotmes tot un barrí 
al tancament d'una de les seves clarors 
naturals, a la vegada que es priva també 
d'haver fet un mirador vers la zona verda 
del Mas Duran a canvi d'haver fet un 
carreró queja és incomode per transitar i 
que el projecte podría haver resolt, segur, 
d'una altra forma i manera. 

El fet que comentem és greu per la 
persona que l'ha "inventat": demostra els 
seus pocs vincles cerverins i menys vers 
el barrí i el seu vei'nat. Professionalment 
no 1' afavoreix i podría ser la superbia 
personal el que d' alguna manera va 
aconseguir que el suposat projecte inicial 
tirés endavant. El valuós import de 1' obra 
ja és considerable, pero la gent de a peu 
ens preguntem si els projectes que emeten 
professionals en tots aspectes ( cerverins 
o no) no han de passar també pel consens 
municipal i també d'algun col·lectiu que 



Vista del campanar de Sant Magí a Cervera 
(A.C.C. "Fons Fotografic", reg. 235 . Foto Mas, 1910). 

es podría dir historiadors, humanistes, 
assistents socials, incloent-hi també el 
vei'nat. Sentim cada dia que la política 
catalana esta portant a terme uns plans de 
Barris pera recuperar zones antigues de 
nuclis on la vida social va en decadencia 
perla se va construcció, situació, serveis ... 
De la manera que s'ha portat a terme 
aquesta obra i vistos els resultats, aquesta 
no satisfa ningú de Cervera i, deis de fora, 
segurament només el que l'ha dissenyat. 

Com deiem al comencrament, hauria 
estat infinitament més barat construir 
un nou campanaret d'espadanya de dos 
finestrals, ja reivindicat temps enrera en 
aquestes mateixes publicacions i que te
ním documentat í fotografiat. Com podem 
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llegír en aquest llibret, el barri ja disposa 
també de la seva segona inquilina, una 
segona campana que honra el Joan, la 
persona donant, i el manifesta amic de 
Sant Magí com el que més. 

La paret ja és feta i acabada i difícil
ment s'enderrocara. El greuge s'imposa 
ara a favor de tirar endavant la restauració 
del campanar. Sera més barat, sera més 
bonic i sera, sense cap dubte, del gust de 
tots els ve'ins de Sant Magí i també dels 
cerverins. Emplacem les autoritats locals 
perque facin seu aquest projecte intentant 
refer en part l'esperit ciutada d'aquest 
emblematic barri del que tots els cerverins 
i altres ens en sentím vei'ns. 


