EL NOGUER DE SEGUERÓ I LA SEVA CAPELLA DE SANT TEÒFIL
Resum de la Viquipèdia
La pairalia del Noguer de Segueró és una gran
mansió de propietaris rurals ubicada en els
primers estreps de la serra de la Mare de Déu
del Mont. La façana principal està orientada a
migdia. Disposa de planta baixa, primer pis
amb una àmplia terrassa i quatre balcons que
hi donen accés, segon pis amb quatre
obertures i golfes, amb les finestres ovalades.
Està decorada amb esgrafiats, destacant-ne el
rellotge de sol. A les façanes nord i sud hi ha
un cos amb teulat a dues aigües que disposen
de baixos, pis i golfes. Pel costat de
tramuntana són apreciables diverses espieres i
una garita de guàrdia.
A la porta de llevant hi ha l'escut dels Noguer en relleu i a la porta de tramuntana hi ha la
inscripció "FELICIA 1631 NOGUER". Totes les obertures de la pairalia es troben emmarcades per
carreus molt ben tallats, així com les cantoneres.
Els interiors del Noguer, corresponen a una gran casa senyorial del segle XVIII i XIX, amb grans
estances, sales de convit, alcoves i decoracions realitzades per Joan Carles Panyó, primer director
de l'escola de Belles Arts d'Olot. També amb figures de l’escultor Ramon Amadeu.
La capella de la casa està ubicada a l'angle de les
façanes de migdia i ponent. Una gran porta hi dona
accés des de l'exterior; damunt la porta hi ha un ull
de bou i al costat el campanar de torre, amb teulat a
quatre aigües. Els murs exteriors, igual que la resta
de la façana principal, tenen esgrafiats. Els interiors
foren decorats per Joan Carles Panyó amb cinc
quadres que representen escenes de la vida de sant
Isidre i un calvari.[1] Està dedicada a sant Teòfil, un
màrtir del que la família Noguer va aconseguir les
relíquies del seu cos a Roma l'any 1848 i està ben
detallat en els goigs que la capella hi té
dedicats.[3] A la Guerra Civil de 1936 -1939 aquestes
relíquies van ser cremades.

