
LA CAPELLETA DE SANT MAGÍ A 
SANTA COLOMA DE QUERALT 

Josep Mas Segura 

El matí del diumenge dia 2 de juliol de 2006, ha tingut lloc la 
inauguració de la rehabilitació de la Capelleta de Sant Magí a Santa 
Coloma de Queralt. 

Els actes, presentats perla Sra. Assumpta Sendra, han consi titen un 
esmorzar de germanor, després ha actuatl'Orfeó de Santa Coloma i els 
Ballets de Catalunya, acompanyat del grup Soca1Tel. A continuació els 
corresponents parlaments: del Sr. Josep M. Riba, president de 
1' Associació d'amics de la Capelleta, del Sr. Pere Balsells, patrocinador 
de la rehabilitació, del molt honorable Jordi Pujol i del Sr. Antoni Cano
sa, alcalde de Santa Coloma. 

Durant el matí es podia visitar la capelleta i el seu entom. A la fa~ana, 
en una fomícula, hi trobem una nova imatge de Sant Magí de pedra 
picada obra de 1 escultor Joan Farrés. Al campanar d'espadanya, una 
nova campana. Al seu interior hi trobem una nova imatge de Sant Magí, 
també de pedra picada i deLmateix escultor. Totes les finestres amb vidres 
pintats de diferent tematica maginenca. AJ'habitacle annex, tmaexpos.ició 
de fotografíes amb l'evolució de les obres. Davant de la Capella un 
xiprer j una gran pedra amb la inscripció: 'Capelleta de Sant Magí 14 
de novembre de 1698 1 2 de juliol de 20061 Santa Coloma de Queralt ". 
La data del 4 de novembre de 1698 correspon a la data de la seva 
benedicció i, com és obvi, 1' altra a la de la reconstrucció. Durant el matí 
tothom ha pogut signar en un pergamí que ha quedat dipositat a !'interior 
de la Capella. 
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La Capelleta 

Anualment, en anar al Santuari de la 
Brufaganya a buscar 1' Aigua, el boix i 1' espígol, 
en sortir de Santa Coloma, per la carretera de 
la Llacuna, a la primera corba a 1' esquerra hi 
podíem observar una edificació enderrocada. 

Un bon dia, mentre cerdtvem un camí per 
anar a peu des de Santa Coloma fins a Sant 
Magí, vam descobrir al mapa topografic que 
aquell enderroc era la Capella de Sant Magí. 

SANTA COLOMA DE QUERALT 

Alllibre Historia de Santa Coloma de Queralt de Joan Segura i Valls, 
Prevere (refosa i ordenada per Joaquim Segura Lamich, il·lustrada per 
Isidre lbars Costa-
freda, tercera edició, 
Santa Coloma de 
Queralt, 1984), a la 
pagina 28, s'hi troba 
un dibuix de la 
Capella. Aquest 
dibuix és 1' anagra
ma de 1' Associació 
d' Amics de la Ca
pelleta. 

Un altre dibuix de 
la Capella és a la por
tada del llibre "La 
Historiadelxiprerde 
la Capelleta de Sant 
Magí" de Jaume 
Padró, Prev. (il·lus
tracions de Ramon 
Bosch, N. Poncell. 
Igualada, 1948). 

Observant els 
dibuixos podem 
veure que al d'Isidre 
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lbars la Capella esta coberta, encara hi ha la teulada, en canvi, al dibuix 
de Ramon Bosch, esta descoberta. El xiprer té gairebé la mateixa forma 
a cada dibuix. 

A les recents obres de millora de l'esmentada carretera, se n'ha 
modificat el tra~at per tal d' alleugerir aquella tancada corba, passant la 
carretera per davant de la capella, quedant així aquell enderroc entre 
dues carreteres. Els "maginets" colomins van comen~ar a pensar que es 
podria fer per reconstruir-la. Assabentat el Sr. Pere Balsells que hi havia 
aquesta inquietud de restauració, hi va oferir la seva col·laboració moral 
i economica, passant a ser-ne el patrocinador. 

Qui és el Sr. Pere Balsells? 

El Sr. Pere Balsells va néixer a 
Barcelpnal' 11 de febrerde 1928, fill 
de Pere Gual Balsells, de Bellprat i 
d' Anita Jofre Pla, de Tremp. Els tres 
anys de la guerra civil els va passar 
a casa dels seus avis a Bellprat ( dels 
8 als 11 anys ), fet que, pel que podem 
veure, el va marcar en 1' estima al 
país. Passada la contesa va tornar a 
Barcelona on els seus pares hi tenien 
una lleteria. El seu pare va morir víc
tima d' un accident 1' any 1941, la 
seva mare va continuar la lleteria uns 
anys més, pero finalment la va 
vendre i va muntar una botiga de 
queviures. Mentrestant el Sr. Balsells 
treballava d'aprenent, ajudava a casa i a les nits estudiava. 

L' any 1946, als 18 anys, per mitj a d' una tieta, una germana de la se va 
mare que vivia a Nova York, va tenir i aprofitar l'oportunitat d'anar a 
estudiar als Estats Units. 

L'abril de 1947 comen~a els seus estudis a la Universitat de Colorado 
at Boulder, en concret al "College of Engineering". Ha d' estudiar, treballar 
i millorar 1' angles per tal de poder seguir el nivell de la universitat. Coneix 
l'estudiant d'enginyeria aeronautica Joan Charlotte Bartheld, amb qui 
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es casa el desembre de 1951. El juny de 1952 la seva esposa obté la 
graduació amb els més alts honors de l'Escola d'Enginyeria. 

Una vegada graduat a la Universitat de Colorado at Boulder, van a 
cercar treball a Los Ángeles (California), pero les rígides normes del 
Departament de Defensa pels estrangers van fer que hagués d'anar a 
Ohio, on va fer de professor a la Universitat de Dayton, al mateix temps 
que desenvolupava unes valvules per treballar en situacions de maxima 
seguretat. 

L'any 1958 funden la "Bal Seal Engineering Company" a Quonset, 
llogant un local. Ambla constancia del treball i del producte, !'empresa 
progressa i actualment esta situada a "19650 Pauling, Foothill Ranch, 
CA 92610", ocupant una superfície de 13.000 m2 i donant feina a 300 
treballadors. 

Fruit del matrimonien són els tres :fill; dues noies, Denise i Jeanine, i 
un noi, Peter. 

Ha estat durant deu anys, des de 1992 a 2002 el President del Casal 
deis Catalans de California; actualment n' és Vocal de Relacions 
Públiques. 

L'any 1994, en col·laboració amb la "School of Engineering", la 
"University of California, Irvine" i la Generalitat de Catalunya, crea un 
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lnaugració de la Capelleta. Dos de julio! de 2006. (Fotografia: J. Mas) 

programa de beques pera estudiants catalans. D'alguna manera torna la 
oportunitat que ell va tenir l'any 1946 de poder estudiar a les millors 
universitats mundials . 

L' any 2000 és el Pregoner de la Festa de Sant Coloma. Fa un aportació 
a la Biblioteca de 800 llibres, vídeos i revistes del Estats Units, i també 
la dota d'ordinadors. Segurament que per Catalunya ha fet més coses de 
les que sabem. 

El programa Afers Exteriors de TV3 del dimecres 4 de maig de 2004, 
va estar dedicat a la seva persona. 

La seva persona tramet bondat i confianc;a. D' aspecte modest i humil, 
amb una mirada dolc;a i tranquil·la, pero amb la fermesa de saber el que 
vol, exigent pero no intransigent. De tracte amable, cordial, accessible i 
planer. Vaig tenir l' ocasió de manifestar-ti l' admiració i respecte que em 
mereixien els seus actes, alhora d'agrair-li tot el que feia per Sant Magí 
i, en definitiva, pel país. En felicitar-lo perla gran quantitat de gent que 
havien acudit a la inauguració, em va dir que les coses s' han de fer amb 
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il·lusió i entre tots, aportant cadascú el seu esforc;. 

El Sr. Jordi Pujol, en el seu discurs, va dir que el Sr. Pere Balcells era 
un exemple a seguir, havia sabut adaptar-se al seu país d' acollida sense 
perdre les seves arrels, i va glossar molts deis detalls aquí referits. 

Podeu trobar més informació a les següents adreces d'lntemet: 

-de la seva empresa: http://www.balseal.com 

- dades biogdtfiques: http://www.eng.uci.edu/--balsells/fellowship/ 
petesbio.html 

- de les seves activitats catalanofiles a California: 

http://www.casalcalifomia.org/grupdansaire/grupdansaire.html 

Cloenda 

Cal felicitar i agrair a 1' Associació d'amics de la Capelleta la inicia
tiva de reconstrucció, a 1' Ajuntament de Santa Coloma el suport, al Sr. 
Pere Balsells el patrocini, i al nombrós públic 1' assistencia a tan especial 
efemeride. 

Ara ens pertoca a tots i en especial als colomins saber-ho mantenir! 

Que per molt anys en puguem gaudir! 
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