Traslladades les restes de la creu
de terme de Conill al parc
Seguint els passos iniciats als anys vuitanta del segle
passat sota la presidència d'en Josep Castellana i Sangrà,
en què el parc començà a ser un marc per fer-hi presents diferents elements arquitectònics de les nostres contrades,
amb la clara voluntat de preservar-los de l'oblit i la descura,
antecedents de la pèrdua per a les generacions futures, els
Amics de l'Arbre, continuant aquella tasca iniciada fa més de
trenta anys i d'acord amb allò disposat als nostres estatuts,
hem procurat salvaguardar les restes de la creu de terme del
despoblat nucli de Conill, les quals han estat dipositades al
parc de Sant Eloi.
Si atenem els passos fets per a aquesta recuperació, podem dir que l'Associació, el 12 d'abril de l'any passat, va
cursar un escrit a l'alcaldessa de la ciutat manifestant-li el
desig de poder-nos fer amb les restes de la creu de terme de
Conill per tal d'erigir-les al parc abans no fossin acabades
d'espoliar en la seva totalitat, cosa que fins a la data s'havia
anat produint.
Cal recordar que el capitell de la creu i la mateixa creu varen ser robats cap a la dècada dels vuitanta del segle passat. També, amb els anys, s'havia anat sostraient part de
les pedres que en formaven la grada, de manera que es conservava sencer només el primer graó i restaven incomplets el
segon i el tercer (d'aquest tercer, només en quedava una
sola pedra).
La resposta donada per l'Ajuntament, en tractar-se d'un
element catalogat com a bé cultural d'interès nacional, va
ser que veia bé el nostre interès i la finalitat, però ens va recomanar de seguir els formulismes escaients per a l'ocasió.
Aquest fet va suposar poder comptar amb un informe previ,
elaborat per Oriol Saula i Briansó, director tècnic del Museu
Comarcal de l'Urgell-Tàrrega, datat el 10 de juny de 2012,
per poder-lo presentar a la Comissió Territorial del Patrimoni
Cultural de Lleida amb la finalitat de decidir sobre la proposta de trasllat de les restes de la creu de terme del nucli de
Conill.
En sessió de 4 de juliol de 2012, la Comissió va acordar
per unanimitat aprovar el trasllat sol·licitat. Aquest acord va
ser notificat a l'Ajuntament el 6 de setembre de 2012, i la
nostra entitat en va ser coneixedora a partir del 17 de setembre, un cop entrat al Registre municipal l'escrit d'aprovació.
Un cop autoritzats a fer el trasllat de les restes de la creu
de terme, l'Associació, a jova dels membres de la Junta Directiva, el diumenge 23 de desembre de 2012, amb l'ajut
del camió grua de l'empresa del nostre vicepresident, Leopold Bonjorn, es varen traslladar les restes al parc de Sant
Eloi per tal de poder-les erigir més endavant a l'indret previst
per a la seva ubicació.
L'estat delicat de les restes, així com la baixa qualitat de
la pedra amb què varen ser bastides, de mena sorrenca, varen suposar més d'una dificultat a l'hora del trasllat, fet que
va obligar a dipositar la base i el fust al taller d'en Jaume
Ponsarnau per a la seva rehabilitació i neteja. Al llarg d'aquest procés, vàrem poder apreciar alguna novetat, com ara
que la base no és totalment original de pedra, sinó que una
part està refeta amb una mena de barreja de formigó i ciment ràpid, solució que es devia practicar en algun moment
per tal de refer una part malmesa de la pedra original, sigui a

causa d'un accident o bé per algun desgavell sofert, probablement en el transcurs de la Guerra Civil del 1936. També,
en fer la neteja del fust, va aparèixer esculpit l'any 1945,
cosa que pot indicar que va ser l'any de reposició o rehabilitació de la creu, un cop acabada la contesa del 1936.
Passats uns mesos d'ençà del trasllat, el passat 22 de juliol, previ muntatge de la grada de la creu, es va fer el trasllat
de la base i del fust al lloc destinat al parc, de manera que
quedà fet tot l'apariament del conjunt de les pedres traslladades des del nucli de Conill.
Cal dir que, tal com la Junta Directiva va expressar en l'escrit adreçat a l'Ajuntament pel que fa a la voluntat de poder
en el futur mirar de completar aquelles restes amb un
creuer, la Junta, d'acord amb aquell propòsit, va decidir encarregar una reproducció del capitell i de la creu robada, de la
manera més fidedigna possible sobre la base dels pocs elements fotogràfics coneguts, a l'escultor jesuïta Cinto Casanoves, amb taller a la vila de Verdú, el qual, amb grans coneixements sobre la reproducció d'elements arquitectònics antics,
va voler assumir amb coratge i il·lusió l'encàrrec.
Així, doncs, és previst que en els propers dies les restes
de la creu de terme de Conill es puguin veure completades
amb les reproduccions del capitell i de la creu obrades per
l'escultor esmentat.
Amb aquest acte, el parc guanya un nou element arquitectònic i en preserva la conservació i memòria, ja que, en
cas contrari, de ben segur hauria acabat espoliat, de manera
que se n'haurien perdut per sempre més els vestigis i la
presència.
Essent previst de fer la inauguració de la plaça de Sant
Jordi el diumenge 1 de setembre, i essent a tocar d'aquesta
l'emplaçament de la creu de terme provinent del nucli de Conill, creiem que serà una bona ocasió per fer també la inauguració de la reposició de tot el conjunt de la creu, cosa que
esdevindrà una bona oportunitat per donar-la a conèixer a totes les persones assistents a l'acte i als targarins i targarines en general.
Des de les pàgines d'aquest setmanari, volem donar les
gràcies a totes les persones i estaments oficials que han
col·laborat a possibilitar la ubicació de la creu de terme al
parc, i de manera especial als operaris de la brigada municipal, els quals, amb els seus treballs de paleta, ens han ajudat al muntatge de la grada de la creu. A tots ells, el nostre
reconeixement i consideració.
Festa de Sant Magí
Fem avinent el recordatori de la festa que celebrarem el
proper dilluns 19 d'agost. La missa en memòria d'aquest
sant se celebrarà a la placeta a ell dedicada, a les nou del
matí, i serà oficiada per mossèn Josep M. Vilaseca, rector de
la parròquia. També tindrem el goig de poder contemplar la
nova majòlica del sant en substitució de l'antiga, que havia
estat malmesa en diferents ocasions per algun o alguns brètols. Per aquesta circumstància, ara ha estat blindada amb
un vidre antixocs cedit generosament per Jaume Costa, de
l'empresa targarina Vicos.
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