
INAUGURACIÓ DE LA CAPELLETA 

Josep Mas Segura 

Bon Dia! 

Benvinguts a aquesta primera peregrinació al nou empla9ament de la 
capelleta de Sant Magí! 

La figura d'un personatge historie, llegendari, mític, magic ... pero, 
sens dubte singular Ga que setze segles després de la seva mort és humilment 
recordat ), ens ha convocat avui aquí per inaugurar aquesta nova capelleta. 

En observar aquesta capelleta hi veurem una imatge en relleu sobre 
una llosa, en un posat podríemdir-ne classic: expressió amable (de bondat), 
barba, habit de monjo, fent brollar 1' aigua amb el gaiato, amb rosari ... (el 
fet de dur rosari, fa suposar que la imatge va ser esculpida després o en 
epoca dels dominics, jaque ells foren els impulsors del res del rosari
segle XIII-). En aquesta imatge, pero, no hi ha la palma, símbol del 
martiri. 

Observarem, també, unes pedres datades: 1604 en una, 1880 en l'altra 
i 2000 en la llinda lateral. 

Fa suposar que l'any 1604 sigui el de la construcció de l'antic pilar. 
Com a dada anecdotica voldria fer esment que 1' any 1603 el dominics es 
van fer carrec del santuari de la Brufaganya, hi van fundar convent i en fou 
un frare del convent de Lleida i natural de Manresa fra. Domenec Lledó, 
el seu primer prior. L' any 1627, després de ser elegit en tres ocasions prior, 
es va retirar al convent de Cervera on va morir. 

La data de 1880 en fa suposar la d'una reconstrucció o reparació. Cal 
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recordar que l'any 1835, ambla llei de desamortització de Mendizabal, 
molts llocs de culte van quedar suprimits. Podria ser que en aquesta data, 
es restablís aquest culte, encara que, també podría ser que simplement 
aquesta data en fos la d'una reforma. 

Per la data del 2000, la nostra generació hi tenim més coses a dir. La 
capelleta en forma de pilar de 9 5 cm. d' amplada per 1 ,20 m. de fondaria, 
estava construida molt a prop d' aquí, a poca distancia del comenc;ament 
del pont de la variant. El progrés hi va topar. La necessitat de fer la variant 
de Cervera que el transit reclamava, va portar que en quedés afectat el 
metre quadrat que ocupava la capelleta. 

El Sr. Boquet ens en feia advertiment en el seu escrit al Quadern Barrí 
de Sant Magí núm.5 (1995) pag. 41. El fets derivats a partir d'aquest 
advertiment, els detalla a 1' escrit del Quadern Barrí de Sant Magí núm. 9 
(1999) pag. 51. (El Sr. Boquet ho llegeix). 

A les 10 del matí del 21 de maig de 1998 (tal com consta a l'acta 
municipal) es va desmantellar la capelleta, avui, dos anys després, la 
tenim reconstruida en un nou marc, un espai que entre tots hem de pro
curar tenir endrec;at, que inviti a passar-hi una estona, que a ningú deixi 
indiferent, que tots ens el sentim nostre, que em sembla que és una bona 
manera de cuidar-lo. 

Com podeu observar encara hi queda molta feina afer: a convocatoria 
dels velns o des de 1' Associació Amics de Sant Magí o des de 1' Ajuntament, 
caldra anar organitzant alguna "jova", per si és possible millorar o com 
a mínim mantenir dignament aquest espai. 

Una constant de la devoció a Sant Magí és que parteix des de baix, des 
del poble. No en sé el perque, pero a sant Magí l'imaginem com un de 
nosaltres, com si fos de casa, no és un sant llunya, és un santa 1' abast, fins 
i tot el tutegem. 

Els velns d'un barrí edifiquen una capella i en mantenen una singular 
i emotiva festa. 

Els velos d' aquesta contrada han vetllat pel manteniment de la cape lleta, 
sempre guarnida de flors ( divendres en plena obra jan' hi havia). Aquesta 
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Construint la capelleta 

senzillesa, aquesta proximitat, cree que fa que sigui tant especialment 
estima t. 

Agrai'ments i reconeixements: 

- Als nostres avantpassats que van tenir l'encert de construir-la. (fins 
al punt que ha donat noma la partida). 

- Als vei'ns anonims mantenidors. 

-A tothom que ha fet possible que avui ens trobem aquí: Responsables 
del Ministerio de Fomento (Sr. Romero), Paeria (Sr. Balcells -A.C.S.-, Sr. 
Camacho i Sr. Bordes, que han designat algun conseller per fer el seguiment 
de la reconstrucció -Sr. Cases, Sr. Puig, Sr. Ubach-), empresa construc
tora UTE CERVERA PLODER-ALTEC-AZVI (Sr. Serra, Sr. Pérez, Sr. 
Lucas, Sr. Garriga, etc.) als paletes Sr. Miquel Codina i Sr. Ramon Heredia 
constructors del pilar, Sr. Albert Torres, Sr. David Ceresuela constructors 
del passadís d' accés. 

- Al Sr. Ramon Turull, autor de la poesia que ha gravat en una llosa 
!'escultor Ramon Ninot. 
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-A tots els aquí presents (física o mentalment). La vostra assistencia 
demostra una especial estima per les coses de Cervera. 

Permeteu-me acabar amb la lectura de la poesia del Sr. Turull, La 
cape lleta del Clot de SantMagí, llegida per laNúria Garcia Farré. (Aquesta 
poesia esta inclosa en aquest Quadem a la pagina 67). 

Que per molts anys ens hi puguem trabar i en lloc de recitar, cantar! un 
fragment deis: 

Goigs en alaban~a del gloriós Martir Sant Magí que's venera en sa 
propia capella de la ciutat de Cervera. (Ho llegeix la Núria Garcia Farré). 

Puig miracles cada dia 
Lo Senyor obra perVos: 

Oiu al qui amb Vos confia 
Sant Magí Martir gloriós. 

Cervera i sa comarca 
Os veneran Protector; 
1 de nostra terra honor 

Sou també antic Patriarca 
Lograu-nos gracia a porfia 

Oh gran astre lluminós: 
Oiu al qui amb Vos confia 
Sant Magí Martir gloriós. 

Puix honor i bona guia 
D'aquest principat sou Vos; 
Oiu al qui amb Vos confia 
Sant Magí Martir gloriós. 

Cervera, 21 de maig de 2000. 
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