
CRÓNICA D'UNS FETS 

Antoni Boquet i Tomas 

Tot va comen¡;ar, quan un amic i company de treballs agraris, em 
digué que havia acompanyat un grup de tecnics de prospeccions de la 
dures a del sol, que havien fet pro ves a uns me tres, tan sols, de la capelleta 
de Sant Magí i que es tractava d'un projecte de construcció de la variant 
de la futura autovía que havia d'unir Lleida amb Igualada. 

Aquest va ser el primer toe d' alerta, que dita capella podía 
desapareixer, i així en vaig fer comentaris, amb persones que de molts 
anys la teníem amb gran simpatía, ija que 1 'havíem de salvar, en el camí 
de les nostres finques, la teníem com una cosa nostra. 

Més endavant, amb moti u d' una caminada del Centre Excursionista, 
precisament pera la restauració i plantada d'una fita de terme, en que, 
entre els molts participants, es trobava el nostre alcalde Sr. Ramon 
Balcells i, també, pel Centre Excursionista, 1' ami e i conseller Ramon 
Castelló, varem fer un tomb pel terme, i passant, precisament, per les 
costes i clot de Sant Magí, també, en aquestes circumsamcies varem 
aprofitar 1' oc asió per informar els assistents de les transformacions que 
dintre de poc es farien en aquell indret, i amb aquesta circumstancia la 
desaparició de la capelleta dedicada al nostre sant. 

Així dones, el Sr. Ramon Balcells, m'encomana que el posés al 
corrent del que podía passar en aquells entorns i, efectivament, durant 
el principi de la primavera de 1' any passat van aparéixer una gran 
quantitat d'estaques de diferents colors plantades a l'entorn de la 
Capelleta, vaig localitzar 1' encarregat de 1' obra, Sr. Antonio Pérez, que 
em va posar al corrent de la situació i em va dir que em personés a les 
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oficines, demanant pel Sr. S erra. He de manifestar la bona predisposició 
del dit Sr. Serra i varem acordar que més endavant s'hauria de treure 
la Capella i que l'empresa es comprometía a tornar-la a construir. 

Informat el Sr. Balcells de la situació, aqueste m diposita la fotografía 
de dita capella on al darrere hi fou escrit (pel Sr. Serra) que !'empresa 
es faria carrec de la reconstrucció. 
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Al poc temps s' omplí de maquines i un gran moviment de terres, 
desfigura tot aquell entom, i es va creure que havia arribat el moment 
de desmuntar la Capella i així, el día 21 de maig dell998, tal com posa 
1' acta que ve a continuació i de comú acord amb 1' empresa de 1' autovía, 
és procedí a desmuntar-la. 

La imatge del Sant, esculpida sobre una llosa, i en bastant bon estat 
de conservació, queda dipositada al domicili del matrimoni Plassa
Rius, així com també, les dos pedres cantoneres on estan esculpides les 
xifres 1604 i 1880. També guarden els ferros que formen la reixa del 
davant i la creueta que corona la capella. 

Cal manifestar que en aquesta situació ens deixa 1' amic i alcalde Sr. 
Ramon Balcells (A.C.S.). El seu lloc l'ocupa el Sr. Joan Miquel 
Camacho, també a la nostra disposició, i amb un gran interes perque la 
Capella es tornés a reconstruir. 

La capelleta abans de ser translladada per les obres de la variant 
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A partir d'aquí els interessats ens hem reunit sovint al Casal 
Parroquial, al despatx que ens cedeix Mn. Josep Torres, pera decidir, 
entre d' al tres, dos punts: el nou empla9ament de la capella i la possible 
portada d' aigua. 

Així dones, ens varem traslladar els interessats i també la 
representació municipal, sobre el terreny peral no u empla9ament i així, 
amb gran satisfacció, vare m trobar a 1' altra banda del túnel de 1' autovia, 
un terreny de forma triangular d'uns 200m2 aproximadament, molt 
fertil en que 1' encarregat de 1' obra el Sr. Antonio Pérez, ens digué que 
aquell tros de terra "era de todos los españoles", i es porta a terme per 
part de 1' Ajuntament la petició per a procedir en aquell lloc el nou 
empla9ament. De moment els serveis tecnics han elaborat un croquis 
en que es contempla la capelleta al mig d'un petit pare, envoltada 
d'arbres, que podrien ser els representatius de la nostra terra. 

Esperem que molt aviat, tot aixo, sigui una realitat. 

54 


