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La Roca dels Capellans
Anem a Sant Miquel de Campmajor, seguim en direcció a Falgons, als 2,300 km, es
troba un cartell a l’esquerra que indica Sant Nazari, cal agafar-lo i seguir la direcció Can
Gifre. Es deixaran els cotxes a tocar les ruïnes de can Bagot, on agafarem el camí de la
ruta de Salamina, a peu. Arribats a Can Gifre comença una pujada costeruda que no té
ni 50 metres de pausa, amunt i amunt, és el moment d’aprofitar per anar descobrint la
natura, i l’entorn que es mostra silenciós, plàcid i agradable. La natura ha dotat el camí
de gran quantitat de plantes moltes d’elles conegudes per nosaltres, així hem pogut
veure: llentiscle, heures, marfull, molt lligabosc, bruc, esparreguera, llorer, arboç,
farigola, romaní, argelaga, ginesta, falgueres, boix i com a arbres domina l’alzina i algun
auró. A punt de fer una hora de pujada es troba la desviació a l’esquerra cap a la Roca
dels Capellans, si seguíssim el camí amunt arribaríem al Prat de Sant Nicolau. Seguim el
camí de l’esquerra fins a trobar una gran torrentera situada al bell mig de la baga d’en
Gifre, a sota Golany, on una de les pedres gegants per la banda de sota fa una bauma i
on les mans de l’home van aprofitar per fer un habitacle, almenys per protegir-se del mal
temps. A començaments de la guerra civil espanyola del 36, va servir de refugi a un bon
nombre de sacerdots i seglars, van arribar-hi a conviure 21 persones que, per diversos
motius, fugien de les persecucions del conflicte bèl·lic. Famílies de Sant Miquel i Falgons
van ser les que van proporcionar aliments als fugitius. En Josep Estarriola explicarà el
seu desenvolupament a partir d’uns testimonis que ho van viure.
L'ermita romànica de St. Nazari de Sant Miquel de Campmajor.
Explicació per part d’en Bosco Planas de la història del perquè d'una petita ermita
romànica privada pertanyent a la família del Mas Rovira.
La història escrita de la família Rovira comença amb en Ramon de Rovira el 1.182.
Hauran de passar 14 generacions fins que en Miquel de Rovira es casa el 1.611 amb
n’Esperança Sagnari, pubilla del Mas Sagnari. Aquesta va prometre que si el mal de la
pesta (voltants de 1.650) era allunyat de la família edificaria la capella de St. Nazari que

havia quedat malmesa per un terratrèmol molts anys abans. En haver remès la pesta,
van fer un ofici a Sant Nazari, advocat de malaltia de la febre, i van prometre que cada
any es celebraria una missa familiar a la capella. Les relíquies de Sant Nazari daten del
1.777, la família Rovira va sol·licitar les relíquies i van ser enviades des d'Itàlia. Es tracta
de bocins dels óssos del Sant (que morí màrtir el 67 dC). A l'aplec que es fa cada quart
dissabte de juliol (proper a la festivitat de Sant Nazari: 28 de juliol) es canten els goigs en
el seu honor i es besen les relíquies. En acabat es fa un berenar.
Els goigs de Sant Nazari
Hi ha moltes versions dels goigs en honor de sant Nazari. En totes elles hi figura la
història del sant. En el cas dels goigs que té la família aquesta relació amb la devoció al
sant es veu barrejada amb els esdeveniments que els envolten. El fet de salvar-se de la
pesta propicià la promesa de mantenir l’agraïment al sant, de refer i conservar l'ermita.
D'altra manera possiblement s'hauria abandonat.

Moltes vegades les ermites són públiques perquè són construïdes pel conjunt d'una
comunitat. En aquest cas no. I a més s'ha mantingut el títol de propietat durant tots
aquests anys. A més, la família Rovira l'ha seguit cuidant i venerant durant 28
generacions més.
El cognom Rovira ha passat per aquestes 42 generacions fins que Joaquima Rovira
Aurich, pubilla de Can Rovira es casà amb Esteve Plana i Collellmir. D'aquí en endavant,
el cognom Plana serà el cognom successor de la família Rovira.
Una mica de geologia al sud de Sant Miquel
Visita de les pirites que hi ha entre el xalió de darrera de can
Sagnari. Explicació geològica per part d’en Salvador Sarquella.

Moltes gràcies per la vostra assistència!!!
Que tingueu molt bones festes i un bon any nou!!

