LA CAPELLETA DEL CLOT DE SANT MAGÍ
Antoni Boquet
Pera fer-se una bona idea del nou emplacrament i de la nova capelleta del Clot de Sant
Magí, ens ha semblat que la seqüencia de les imatges que presentem, acompayada d'una
breu explicació de cada fotografia, és prou explicativa i grafica.
La capelleta del Clot de Sant Magí que
durant tota la nostra vida ha presidit la
dotada. S' alera senzilla a la vora del camí
de la Cardosa, i enmig d'un ufanós camp
d'ordi com a comiat, jaque abans de la
sega sera desmontada.

Fotografía del detall de la imatge
enfosquida pel pas del temps, amb el seu
entom i, al davant, la reixa de ferro amb
que es reconeix el Sant.
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21 de maig de 1998.
Els treballs de la
construcció de 1' autovia ja són a 1' entom
de la capelleta. Es
posa en coneixement
de la direcció de
l'obraqueeldia21 de
maig, d'acord amb el
Sr. Alcalde de la
Ciutat, i amb el personal de la brigada
Municipal es desmuntaria la Capelleta, tenint cura de recollir tot allo que tingués alguna cosa de valor i
aprofitar-ho al nou emplacyament.

En aquest moment, i
alliberada la imatge de
les pedres del seu entom,
se'ns presenta una llosa
de pedradel país bastant
saulonenca en la que
esta esculpida la imatge
i que en temps passats
havia estat pintada d' un
color tirant a ocre, pero
que més endavant, possiblement després de la
restauració que tingué
lloc degut als estralls de
la guerra civil, es dissimula amb unto gris.
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El dia 31 de gener de
1999 és convocada una
reunió deis següents
grups: Ajuntament de
Cervera, Associació
Amics de Sant Magí,
representació del terratinents, Centre Excursionista. amb el proposit
de decidir buscar ellloc
del nou empla<,:ament de
la Capelleta. L'endema
ens persone m les citades
representacions al Clot i
es propasen alguns llocs, pero que no ens satisfan. Passem a 1' altra banda del pont de
1' autovía i a banda esquerra, entre el talús de 1' autovía, camí de la Cardos a i 1' antic camí
del Clot deis Aubens, queda un espai triangular, que ens agrada a tots el assistents i tot
seguit es disparen un seguit de suggeriments. pero no en sabem la propietat del terreny.
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Un cop aclarida la propietat, que és el Ministeri de Foment, ens posa el terreny pera que
se' n pugui disposar, s' aplana i la secció de Conservació de Pares i J ardins de Lleida fan
una plantada d' arbres a "boleo" d'oliveres i alzines. La plantada tenia molt que desitjar,
i es van haver d'arreglar tots els arbres, a fi d'aprofitar l'aigua de la pluja pel sen reg.
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La construcció del
passadís és a carrec de
1' empresa, així com
també d'una fosa per
posar-hi la documentació i actes que recordin
els fets que les varen
produir.

Un dels acords amb
1' empresa constructora
fou que la construcció de
la Capelleta la durien a
terme els interessats, i
que ells es farien carrec
del cost, i així sota la
direcció de 1' empresari
Miquel Codina i col·laboradors, es comen\!a la
construcció d' acord amb
els criteris de la majoria.

Pedra que es recollí i
que feia angle a la part
superior, en la que es
pot observar la data de
1604; és de suposar
que podria ser la data
de la construcció.
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Creueta de ferro que coronava la Capelleta, junt
amb la pedra que la sosté, que junt amb les pedres
anteriors i els ferros de la reixa, continuaran
presidint la nova Capelleta.

Pedra que estava col·locada a l'altra banda de
1' anterior, amb data
1880; fins el moment no
se sap que ens vol dir,
pero és de suposar que el
motiu es deu a alguna reforma.

La nova Capelleta té unes
dimensions unamicamés
grans que 1' anterior, i en
el lateral dret s' acorda
d' esculpir una poesia
molt adient al lloc i que
n'és l'autorel "Maginet"
Ramon Thrull.
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21 de maig de 2000. Dia
de la inauguració. Punt
de trobada per a emprendre la caminada fins
al Clotde SantMagí; cal
destacar que entre els
caminants s'hi trobava
Mn. Josep Torres.

Momentde la descoberta.
Benedicció. Molts assistents, amb representació
de 1' Ajuntament. Coca
amb xocolatai mistela per
a tothom.

Els assistents a la
inauguració observen i
se sorprenen de la
senzilla pero simpatica
Capelleta.
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Febrer 200 l. Es procedeix a preparar el terreny que delimita el pare, tant sota la carretera
com davant de la tanca metal·lica, pera plantar-hi els xiprers separadors i així donar una
visió més complerta deis límits de l' espai.

20 de maig de 2001. Un any després de la inauguració, altre cop caminada a Sant Magí;
malgrat el temps plujós, una bona assistencia de caminants, i en arribar els esperava un
bon esmorzar. Bon profit!
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Actualment els arbres plantats són:
Ministeri de Foment:
Pins 25
Alzines 9
Oliveres 30
Oros (no s'han agafat) 4

Ajuntament:
Pins 5
Xiprers 2
Sequoies 2
Xiprers perferun elos pe1
voltant del terreny
(P1antats aquest hivem
passat) 218

Vei'ns i coHaboradors:
Oliveres 2
Cirerer 1
Lledoner 1
Noguer 1
Figuera 1
Nesprer 1
Ametller 1
Servera 2
Altres plantes (rosers,
arbusts, etc) 6

S 'ha de subratllar que una servera prové de Vergós, de la rasa deis "Monells",
i 1' altra del mateix C1ot de Sant Magí. Tenim interes que es conegui i es conservi
la servera, ja que esta en fase de desapareixer, primer pel nom representatiu de
la nostra ciutat, i segon per les característiques de 1' arbre, de creixement lent,
molt fort, fusta rogenca i la seva utilització per confeccionar els talladors de les
carniceries.
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