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VISITEM EL BARRI

Associació Cultural el Campanar de Cervera

L’Associació Cultural el Campanar 
de Cervera, el proper mes d’agost, 
encetarà les celebracions del seu 10è 
aniversari, que coincideix amb les 10 
vegades que des de dita associació s’ha 
organitzat algun acte vinculat a la festa 
de Sant Magí.

Enguany l’activitat programada ha 
estat una sortida sorpresa, que va tenir 
lloc el dilluns 15 de juliol i que es va 
incloure dintre de la Festa del Barri del 
Carme. Cal recordar que aquests dos 
barris tenen en comú que són els que 
més activitats programen per les seves 
respectives festes.

Els assistents varen ser convidats a 
coca i xocolata i, a les 7, el nombrós grup 
que s’aplegà per fer aquesta sortida es 
posà en marxa cap al lloc desconegut. El 
camí els portà al centre històric, al bell 
mig del Barri de Sant Magí, just al costat 
del lloc on, des de fa uns anys, s’hi fa el 
sopar a la terrassa de l’antic convent de 
Sant Domènec.

A la plaça de cal Racó ens esperaven 
els amfitrions: L’Evaristo i la seva 
esposa, Josefa. També el Serafin, germà 
d’aquesta i la seva esposa Gregòria. La 
sorpresa era visitar els seus habitatges, 

especialment els espais comuns que 
queden al darrera i que havien estat 
els claustres de l’antic convent de Sant 
Domènec.

Abans d’entrar al recinte Ramon 
M. Razquin va fer una explicació sobre 
la història d’aquest convent des de la 
seva fundació l’any 1318 fins que passà 
a mans particulars, posant de relleu el 
temps de la primera guerra carlina (1833-
1840) i la desamortització de Mendizábal 
(1836), amb el saqueig, destrucció i 
venda de l’edifici a particulars, i l’intent 
de reedificació del convent, per part del 
dominics, entre els anys 1895 a 1899. 
També havia preparat una col·lecció 
de fotografies de diferents èpoques que 
s’exposaren damunt una taula i que 
tothom va poder veure, consultar dubtes 
i identificar espais.

La part històrica d’aquesta visita 
fou ben important però també ho fou 
la part vivencial, d’aprofitament dels 
recursos, d’habilitat en la recuperació 
de l’exterior que estava totalment ple de 
runa quan els propietaris van adquirir-
lo, així com també de l’enginy en la 
fabricació de maquinària, d’embelliment 
amb reixes i pèrgoles… ja que l’Evaristo 
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és un bon ferrer que ha aplicat els seus 
coneixements en coses útils i altres de 
decoració i, el Serafin, d’ofici electricista, 
també domina l’ofici de paleta i de la 
seva mà han sortit moltes de les millores 
realitzades.

En entrar, el primer que tothom va 
poder veure va ser una premsa particular 
per fer l’oli a casa. L’Evaristo l’ha 
construït i, amb la seva habilitat, en treu 
l’oli per tot l’any, que guarda en un dels 
cellers, dins d’unes gerres de terrissa 
que va comprar a Verdú. Al costat, una 
màquina de trinxar on esmicola el pa 
que, després, dóna a les gallines que els 
assorteixen d’ous. També s’hi pot veure, 

en aquest mateix espai, una caldera 
de ferro feta manualment per ell, on hi 
crema a l’hivern tota la llenya que ha 
aconseguit per tal d’escalfar la llar. Vaja, 
per treure’s el barret!!!

A continuació els visitants van sortir 
a l’exterior on van poder passejar i veure 
tot el que hi havia en l’immens espai 
de darrere aquests habitatges, coneguts 
com “del convent” gaudint amb les 
restes dels arcs més antics i amb els de la 
reconstrucció del segle XIX, alguns molt 
ben conservats en un interior i altres, 
decorant el pou, que és l’autèntic de la 
construcció inicial del convent. Pujant 
unes escales s’arriba a una esplanada més 

Visitem el barri. La casa de Josefa Soriano i Evaristo Hidalgo al convent de Sant Domènec. 
Fotografia Ramon M. Razquin.



109

elevada on hi ha un meravellós hort que 
deixà bocabadat tothom. Des d’aquesta 
alçada es contempla una espectacular 
i totalment desconeguda vista del 
campanar de Cervera des d’un angle 
impossible de trobar si no és des d’allí. 
També agradà a tothom poder transitar 

per la barbacana o camí entre muralles 
que forma part d’aquest conjunt i que va 
ser un descobriment del tot sorprenent. 

L’enjardinament, del que la Josefa en 
té cura, acompanyat de la gran quantitat 
d’arbres fruiters va ser un altre motiu 
que sumava l’èxit del conjunt. Diferents 
elements com la tapa d’un sepulcre o 
dues piles d’aigua beneïda lluïen com a 
jardineres donant fe que en aquesta casa 
res s’ha llençat i a tot el que s’ha trobat 
se li ha donat un lloc d’honor. 

Podem assegurar que la visita a 
aquest indret de l’entranyable Barri de 
Sant Magí va ser un èxit total. Donem les 
gràcies a les dues famílies que tan bé ens 
van acollir i atendre. 

Des de l’Associació Cultural el 
Campanar afirmen que ha estat un goig 
organitzar durant 10 anys una activitat 
vinculada a aquesta tradicional festa 
dedicada a Sant Magí. Esperem poder 
seguir continuant amb aquesta, ja, 
tradició.


