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La Junta per a la Conservació de la Col·legiata de Sant Pere d’Àger
Ara fa 100 anys es va crear la primera entitat a la nostra vila per salvaguardar la Col·legiata de
Sant Pere d’Àger, que s’anomenà “Junta per a la Conservació de la Col·legiata de Sant Pere
d’Àger”. Aquesta junta és molt probable que s’endegués a instàncies de l’aleshores President de
la Mancomunitat de Catalunya, el Sr. Josep Puig i Cadafalch, que coneixia i havia estudiat el
monument, i s’assabentà del penós estat en què es trobava el monument, a més de tenir una
bona relació d’amistat amb el farmacèutic d’Àger, Sr. Eduard Finestres.
A tall de resum, cal dir que el 1840 se celebrà l’últim acte litúrgic a l’església arxiprestal de Sant
Pere, el qual des de poc abans es convertí en caserna militar, una funció que mantingué fins el
1885. Durant el temps de l’ocupació militar i fins els anys 20 del segle passat, diferents episodis
de degradació i espoli del monument l’anaren malmetent, fins el punt d’inflexió que representà
la intervenció de Puig i Cadafalch. En aquell moment, una gran clivella a l’absis principal de l’església de Sant Pere amenaçava l’ensorrament de la capçalera en el seu conjunt, mentre que el
campanar, assentat sobre el tram meridional del transsepte, perillava de tombar-se i venir sobre
d’una part de la població. El perill era evident.
La Junta per a la Conservació de la Col·legiata de Sant Pere d’Àger tenia per objectiu recollir
diners per la restauració que calia fer al monument de manera urgent per tal d’aturar la destrucció completa. A tal fi, Puig i Cadafalch envià, per assessorar i aconsellar què calia fer, el Sr.
Jeroni Martorell, cap del Servei de Conservació de Monuments de la Mancomunitat de Catalunya.
La Junta quedà conformada, per tant, aquell mateix 1921, constituïda pel Sr. Eduard Finestres
(president, farmacèutic), Mn. Josep Lles (Arxiprest d’Àger), Vicent Carrobé, Josep Nadal, Josep
Claverol Monclús (alcalde), Agustí Soler (clergue), Jeroni Llarden (mestre), Laureà Soler (beneficiat i professor del Seminari de Lleida) i Domènec Ribó (editor). Fou iniciativa de la Junta l’edició
d’un opuscle per impulsar la recollida de diners, escrit per Mn. Laureà Soler i editat a Barcelona
per Domènec Ribó, l’any 1923, que duia per títol “Per a la conservació de la Col·legiata de Sant
Pere d’Àger”, que tot seguit reproduïm.
L’autor: Laureà Soler
El sacerdot Laureà Soler Montardit (Àger, 5/7/1868 - Lleida, 25/7/1936), fou mestre del Seminari
de Lleida durant els anys en què fou creat el Museu Diocesà de Lleida i delegat del museu quant
a la seva formació i catalogació inicial el 1893.
Laureà Soler fou prevere i beneficiat laical de la catedral de Lleida, va cursar els estudis
eclesiàstics al Seminari de Lleida que completà a Tarragona, on es doctorà en Sagrada Teologia,
i fou ordenat sacerdot el 19 de desembre de 1891. Durant nou anys desenvolupà la seva tasca
en diferents parròquies del Bisbat, fins a 1901, any en què fou nomenat director espiritual del
Seminari i professor del centre. Soler era un prevere molt format i un intel·lectual inquiet, que
contribuí al redreçament cultural del país.
Mentre fou professor del Seminari contribuí a la formació del museu Diocesà fent de mitjancer
en algunes de les transaccions, com la d’una col·lecció de capitells procedents de l’abadia d’Àger,
ingressats al Museu Arqueològic del Seminari de Lleida. Segons sembla s’encarregà
personalment de recollir les peces:
Notables son los restos arqueológicos procedentes de Ager, muchos de los cuales se conservan
en el Museo Diocesano de Lérida, gracias á los esfuerzos del ilustrado sacerdote, hijo de la
población, reverendo don Pedro Laureano Soler. (La Vanguardia 20/07/1913).
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Mentre s’encarregava d’organitzar el Museu Diocesà, Laureà Soler continuava la seva tasca de
professor fins que el 1905 se li adjudicà un benefici de la catedral de Lleida, cosa que en
determinà l’allunyament del museu. Durant aquests anys s’implicà molt en el moviment carlista
i es relacionà amb els elements culturals més tradicionalistes del país, com Valeri Serra i Boldú,
Tot just esclatà la Guerra Civil, el dia 25 de juliol moria a mans d’uns milicians a Lleida.
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