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DE LA CAPELLA DE SANT MAGÍ
AL CLOT DE SANT MAGÍ
En el curs del camí ve'inal que va de Cervera a la Cardosa, es troba
un lloc on hi convergeixen, ei"Ciot de la Masía Blanca", ei"Ciot del Regué"
i ei"Ciot del Ciril", cap d'aquests tres noms dóna el no m a la clotada, dones
popularment se'l coneix pel nom de Clot de St. Magí.
La justificació del nom ve donada, perque al mig de la clotada s'hi
troba la "capelleta de St. Magí". Aquesta és d'una gran senzillesa de línies,
és un monolit en la part superior del qual hi ha un relleu del Sant i esta
coronada per una petita creueta de ferro.
L'actitud en que se'ns mostra el sant invita a pensar que el vianant
ha trobat un company per continuar el camí. Ell ja esta a punt, sembla com
si ens estés esperant. El trobem dret amb el seu gaiato, la seva barba
hirsuta i la seva mirada innocent pero a la vegada reflexiva.
Si el vianant, pero, esta cansat, al costat de la capelleta hi ha una
paret en la qual s'hi pot aturar una estona, abans de continuar o bé el camí
cap a la Cardosa o, si ja esta de tornada cap a Cervera, enfilar l'anomenada
costa de St. Mag í.
Malgrat estar en un lloc tan apartat, la capella té qui la cuida tot l'any,
perque mai hi falten les flors i el dia del Sant també estara guarnida amb
el boix i l'espígol portat de St. Magí de la Brufaganya.
Sobre els seus orígens no en sé res, el que si puc comentar és que
la capelleta també ha viscut i viura els avatars de la historia. Dones durant
la guerra fou malmesa pero, un cop acabada, Mossen Josep Arques es
preocupa de restaurar-la, i pel que sembla també li afectara la construcció
de l'autovia, ja que aquesta passa pel mig de la clotada.
És evident que els fets no es poden obviar, pero sí que hem de
comenc;ar a pensar, abans que les maquines no ho facin, en quin lloc a
partir d'ara trobarem el Sant que ens ha d'acompanyar.
Antoni Boquet i Tomas
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