LA CAPELLA DE SANT MAGÍ A GUARDIOLA
Josep Mas Segura
A Guardiola, un poble petit, a la dreta de la carretera que ens duu a
Andorra, entre Palou i Cabanabona, hi ha un pilar i una capella amb
advocació a Sant Magí.
El pilar datat el 1786, té 1' estructura següent: cinc graons suportent
una base quadrada que suporta una pedra alta i més estreta, al damunt
de la qual, hi ha un bloc de pedra no tant alt i més ample, cobert per un
altre bloc piramidal, que acaba amb una bola de pedra, que subjecta un
penell de ferro coronat amb una creu rodona.
A cada cara de la pedra de la part superior, hi ha esculpida una
imatge; a cada cara del pilar una inscripció:
- Imatge de Sant Magí. Inscripció al pilar: "Servera"
- Imatge de la Mare de Deu del Claustre. A la inscripció sembla que
hi digui: "Devots Jisona".
- Imatge d'una doble creu amb dos xiprers. Inscripció al pilar:
"Antorn ".
-Una Imatge de Jesús tancada en una fornícula. Inscripció al pilar:
"Ponts".
La capella és petita, de forma rectangular, no gaire alta i amb campanar
d' espadanya. A la finestra rodona que hi ha sobre la portad' entrada, es
pot llegir la inscripció següent: "Sant M aji ajost 19 (sic) -1796". Al
capitell de la porta hi ha una imatge frontal, de Sant Magí cal suposar,
decapitada, pero, ben conservada la resta a la part inferior del capitell
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hnalge de la capella de Sant Magí ( 1796) a Guardiola. Foto Josep Mas

hi ha una figura d'una cara que cal suposar d'un angel. Al costat de la
porta hi ha una espitllera, amb la inscripció "Devots ", que permet
veure la imatge de 1' altar.
Com d'altres, durant !'última guerra civil de 1936, aquesta capella
va ser destnúda. Després d' anys de rui·na, ha estat reconstru'ida 1' any
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1966 pel poble de Guardiola ambla col·laboració de 1' Associació de
ca¡;;adors Mas Llorens, tal com recorda la inscripció que hi ha en una
lapida en un deis costats de la capella. A dintre de la capella, pintat en
una paret lateral, hi ha un agra'iment a 1' impulsor de la restauració, el
Sr. Estanislau Ribera Folguera.
L' esglesiola té el terra empedrat, esta arrebossada i pintada. A 1' altar
hi ha una imatge de Sant Magí en una fornícula de punt rodó. Les
característiques de la imatge, reposada l'any 1966, són les següents:
porta una palma (símbol de martir), habit, barba i gaieto. Sorpren que
dugui penjada al pit una campaneta. Al costat dret de la imatge, hi mana
una abundant doll d'aigua, a diferencia d'altres imatges en que és des
del peu del gaieto d'on hi surten tres rajos d'aigua.
Comenta el Sr. Antoni Solé Balagué, actual mantenidor, gendre del
ja difunt Sr. Estanislau Ribera, que des de que s 'ha reconstrun la capella,
celebren la festa l'últim diumenge d'abril.
La situació del pilar i de la capella és l'un davant de 1' altre al peu
d'un camí que abans, quan era de ferradura, passava per entre mig del
pilar i de la capella actualment passa per darrera de la capella.
L'entorn esta molt net i endre¡;;at. Invita a aturar-s'hi. Amb arbres
que es reguen habitualment: alzines, acacies, xiprers ... Una paret de
pedra limita el camp de cultiu de cereal i a la vegada fa de banc per
seure. En aquesta paret hi ha una font d' aigua potable que ve condu'ida
des del diposit que abasteix el poble.
Amb relació amb la construcció de la capella de Cervera hi podem
trobar algunes similituds:
-De dates: Cervera, 1790. Guardiola, 1786 el pilar i 1796la capella.
- De paraules: La paraula "Devots ", és present en ambdues
edificacions i sembla ser amb el protagonisme d'impulsors.
Visiteu-la, valla pena.
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