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EL MENHIR DE SANT MAGÍ 

(GUILS DEL CANTÓ, ALT URGELL)

Albert Fàbrega

El menhir de Sant Magí apareix en l’inventari del patrimoni arqueo-
lògic català, de la Generalitat de Catalunya, amb el nom de menhir del 
coll de Sant Magí o menhir de Sant Magí de Pallerols del Cantó, però 
tota la seva història està estretament lligada al nucli proper de Guils del 
Cantó. Actualment aquella zona és municipi de Montferrer i Castellbó.

El menhir es troba situat a UTM: x=357920, y=4691473, z=1670, al 
peu de l’antic camí que, passant pel coll de Sant Magí, anava al port del 
Cantó. Aquest camí està avui perdut, tot i que al coll encara és visible 
la traça entre la vegetació. L’any 1906, en el dietari de la seva excursió 
filològica, mossèn Alcover dóna algunes breus pinzellades de l’estat 
d’aquell antic camí. Era de bast, sortia d’Adrall, pujava a la Parròquia 
d’Hortó i seguia amunt per camins de cabres. Arribava a Avellanet i 
després a Pallerols, on hi havia un hostal. Seguia cap a ponent per uns 
camins que Déu se’n apiat i passava pel coll de Sant Magí, l’hostal del 
Cantó i el port del Cantó. El descens cap a Sort era tan aspra que els 
viatgers sovint baixaven de les mules i seguien a peu per lo que puga 
ésser. Passava per sota de Rubió fins a Llagunes, on hi havia un altre 
hostal. Deixava Soriguera a mà esquerra i entrava a Vilamur. Finalment, 
en el darrer tram, el camí, en lloch de millorar, pitjora. 
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A grans trets seguia el traçat de l’actual carretera N-2601. Potser la 
diferència més gran era que baixant del Cantó s’enfonsava per la vall, 
directe cap a Llagunes.

Per arribar al menhir, si no es disposa de 4x4, el millor és deixar el 
cotxe al km 257.5 de la N-260, on hi ha una zona d’aparcament, poc 
després de passar, a mà dreta, la pista que va a la casa de la Boadella2. La 
cruïlla de la casa es troba 3.6 km més endavant -en la direcció d’Adrall 
a Sort- de la cruïlla que porta a Guils del Cantó. Cal deixar la carretera 
i dirigir-se cap a la casa de la Boadella i, passant a tocar-la i deixant-la 
a mà esquerra, enfilar-se per la pista que, en mal estat, va cap al coll de 
Llac i després segueix cap al nord. De la cruïlla de la N-260 amb el camí 
de la casa de la Boadella fins al coll de Llac hi ha 800 metres. Si anem 
en 4x 4 es pot arribar fins al coll de Llac amb el cotxe. En arribar al coll 
s’ha de deixar la pista i, a peu, recular en direcció sud, tot planejant, 
seguint un corriol que en els primers metres és una estreta pista, marcat 
amb senyals de pintura groga que ens durà directament al menhir.

1 La carretera N-260 va patir molts entrebancs. Originàriament era la comarcal 146. L’any 1934 es va 
construir el tram de Sort al port del Cantó. El 1954 es va fer un nou projecte. L’any 1956 el tram de Sort 
al Cantó, de l’anomenat “Circuito Pirenaico”, estava en molt mal estat i la resta de trams no s’havien fet. 
L’any 1957 l’obra es va declarar d’interès nacional i es va encarregar la seva construcció al Servicio Militar 
de Construcciones.
2 El camí està senyalitzat amb un petit rètol de fusta que diu Borda del Capità.
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Figura 1.- Situació del menhir i despoblat de Sant Magí

La història del menhir i el seu redreçament

La primera notícia probable del menhir de Sant Magí la tenim el 30 
de juny de 1893 quan, en una memòria llegida davant la Real Academia 
de Ciencias y Artes de Barcelona, Lluís Marià Vidal deia, parlant del 
menhir del Cantó: Otro menhir igual me dijeron existía a poca distancia 
al entrar en un bosque cercano: pero no tuve tiempo de visitarlo3. És 
gairebé segur que es referia al menhir de Sant Magí.

3 Lluís Marià Vidal, Más monumentos megalíticos en Cataluña, Memorias de la Real Academia de Ciencias 
y Artes de Barcelona, 1893, p. 288.
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El 18 d’agost de 1906, mossèn Antoni Maria Alcover anota en el seu 
dietari de l’excursió filològica al Pallars:

El pinar s’acaba, la pluja s’espassa, però el vent crex, y pochs emba-
rassos que troba per aquests cims, pelats com el call de la má; passam 
el coll de Sant Magí, a 1.650 metres d’altura, com qui no diu res; dexam 
de banda l’hostal del Cantó4, y, pujant, sempre cap a ponent, mes feym 
nostre el coll o port del Cantó, a 1.715 metres d’altura.

Uns anys més tard, el 1914, tornem a trobar la pedra, ara en una excel-
lent fotografia d’autor desconegut5, provinent de l’arxiu Mas, on darrera 
el menhir són perfectament visibles les parets de l’església de Sant Magí. 
L’única anotació de la fotografia és: C-10069. Pallerols (Lleida). Menhir.

Figura 2.- El menhir i l’església de Sant Magí, l’any 1914 (Arxiu Mas)

4 Segurament l’actual casa de la Boadella, que és l’única casa que es troba entre el coll de Sant Magí i el 
port del Cantó.
5 És probable que l’autor de la fotografia fos l’enginyer de mines, geòleg i prehistoriador Lluís Marià 
Vidal.
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És força clar que el menhir havia tingut una creu (segurament de ferro) 
plantada a la seva part superior. 

El forat és encara perfectament visible. La creu assenyalava la presèn-
cia de l’església i el despoblat de Sant Magí. Podria ser que quan mossèn 
Alcover va passar per allà la creu encara hi fos i que no l’esmenti en el 
seu dietari pensant que només era una de tantes creus al llarg dels camins. 
De fet, ni tan sols parla de les ruïnes de l’església de Sant Magí que havia 
de veure necessàriament. També cal dir que el proper menhir del Cantó, 
que encara era dret quan va passar-hi mossèn Alcover, el despatxa amb 
un breu comentari:  El Cantó es una quintera6, una gran pedrassa dreta 
en el punt culminant del coll, per indicar d’ivern el camí a n-els vianants, 
com tot allò es tapat de neu. És clar que el què li interessava a mossèn 
Alcover era la llengua, no les pedres.

El 22 de juny de 2002, el menhir de Sant Magí era caigut i a punt de 
desaparèixer colgat per la terra i la brossa, tal i com es pot veure a la 
figura 3. Només eren visibles uns 30 cm de la part superior. Davant el 
gran risc que la pedra acabés de perdre’s totalment, a principis d’octubre 
de 2007, el GESEART (Grup Empordanès de Salvaguarda i Estudi de 
l’Arquitectura Rural i Tradicional) i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell 
van tornar a redreçar el menhir, en una operació en què hi van participar 
13 persones, sota la direcció de l’arqueòleg Josep Tarrús.

Figura 3.- El menhir de Sant Magí, el juny de 2002

6 Pedra grossa, difícil o impossible de manejar (segons el propi DCVB d’Alcover-Moll).
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La seqüència de la restauració va ser la següent:

El primer que es va fer va ser desenterrar-lo totalment i treure’l del 
forat, amb l’ajuda d’un tractel7. Vegeu figura 4.

Figura 4.- Redreçament del menhir de Sant Magí, l’octubre de 2007

7 La Neoloteca del Termcat accepta aquest mot com a denominació comuna del ternal de palanca.
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Un cop desenterrat, es va poder observar que la seva secció és qua-
drangular, fa 190 cm d’alçada,  50 cm d’amplada prop de la base i 35 
cm a la punta, mentre que el gruix mitjà és d’uns 35 cm. 

A continuació es va alçar, posant-lo dret, i es va afermar amb pedres 
i ciment, deixant-lo enfonsat fins a uns 30 cm de fondària, de manera 
que la part visible són ara uns 160 cm. Vegeu figura 5.

Figura 5.- Redreçament del menhir de Sant Magí, l’octubre de 2007
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Finalment la pedra va quedar situada en el mateix lloc i amb la ma-
teixa orientació que tenia en la fotografia de 1914. Vegeu figures 6 i 7.

Figura 6.- Redreçament del menhir de Sant Magí, l’octubre de 2007

Figura 7.- El menhir de Sant Magí, el maig de 2009
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Figura 8.- Les restes de l’església de Sant Magí, el maig de 2009

Pel que fa a les ruïnes de l’església i del despoblat de Sant Magí, es 
troben uns metres al nord del menhir. En la fotografia de 1914 els murs 
de l’església són perfectament visibles, però avui la densa vegetació 
només permet endevinar restes de parets i munts d’enderroc (figura 8).

La porta de la capella de Sant Magí va ser desmuntada i tornada a 
muntar com a porta d’una casa particular a Guils del Cantó. Avui es 
troba situada al davant de l’església parroquial de Sant Fruitós de Guils. 
Segurament aquest trasllat va tenir lloc abans de l’any 1914. La foto-
grafia d’aquesta porta (figura 9), provinent de l’arxiu Gavin8, és del 24 
de setembre de 1979. Avui uns cables d’electricitat enlletgeixen aquell 
bonic portal.

8 Arxiu Gavín, Inventari d’Esglésies, vol. 18, pàg. 85. Agraeixo al Josep Sansalvador, de l’Arxiu Gavín, la 
seva informació i ajuda.
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Figura 9.- Porta de l’església de Sant Magí, a Guils del Cantó (foto Arxiu Gavín)

Una mica més al nord de les restes de l’església, i ja en el vessant de 
ponent de la serra, es troben els enderrocs d’un gran cortal (figura 11) i 
altres construccions, potser barraques i refugis de pastors. Allà també es 
veu una mola de pedra inacabada i coberta de molsa (figura 10). 

Tot plegat fa de l’indret de Sant Magí del Cantó un lloc especialment 
remarcable, que en el passat llunyà va viure una notable activitat i del 
qual avui només en queden visibles unes escadusseres restes. 
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Figura 10.- Una mola inacabada als cortals de Sant Magí

Figura 11.- Els cortals de Sant Magí
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SOPAR A LA PLAÇA


