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UN QUADRE DE RAJOLES DE CERÀMICA

Josep Mas Segura

Per aquelles casualitats de la vida, 
he pogut retratar el quadre de rajoles 
de ceràmica que hi ha al jardí d’una 
casa del carrer Major.

Acompanyant a l’historiador 
Xavier Rivera en el seu treball de 
localització del primer call jueu de 
Cervera, vam anar a visitar la casa de 
Lluís Morató Novell, ja que la seva 
façana lateral dóna al carrer d’en 
Teco, abans denominat com a carrer 
de la Santa Creu, nom que, com en 
altres poblacions, es va assignar al 
carrer dels antics calls després de 
l’expulsió dels jueus.

La visita va ser molt profitosa pels 
mencionats treballs de recerca, però 
per a mi encara més, quan un altre 
dia el Lluís, molt amablement, em 
va invitar a visitar el jardí d’aquesta 
casa, on hi ha un dipòsit per guardar 
l’aigua per regar, presidit per un 
magnífic i ben conservat quadre de 
rajoles amb la imatge de sant Magí! 
Em va dir que quan els seus pares van 
comprar la casa l’any 1966, aquesta 

construcció ja hi era, per tant no en 
sap l’autoria. 

La imatge representa el sant en 
l’acció de fer brollar l’aigua amb 
el gaiato. Aquesta imatge la podem 
trobar de capçalera d’alguns goigs. 
Em comenta que hi ha dos punts per 
on, obrint la corresponent aixeta, es 
pot fer sortir aigua. Es pot il·luminar, 
ja que a la paret d’obra vista, hi ha 
tres fanals, un de centrat i dos de 
laterals de ferro forjat, es pot apreciar 
el cablejat elèctric. El quadre està 
signat, es llegeixen bé les inicials 
“D” i “C”, diria que hi diu “Costa”. 
Seria molt interessant saber qui és 
l’autor i demano que si algú en sap 
alguna cosa ens ho faci saber.

La família Novell (de cal Patre) 
van ser portants de l’Aigua durant 
molts anys. Tal com podem veure a 
la fotografia, tenien uns guarniments 
molt lluïts. Consta al llibre iniciat 
l’any 1939, que Antonio Novell va 
fer un donatiu a la Capella d’un càntir 
de vidre. També hi consta que és un 
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Càrrega d’Antoni Novell. Fotografia de Gómez-Grau.  [1939]
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dels sis benefactors de Sant Magí del 
barri de Sant Cristòfol. És ben curiós 
que quan es van traslladar del barri de 
Sant Cristòfol al carrer Major, els hi 
esperés un quadre amb la imatge de 
sant Magí. 

Vull donar les gràcies al Lluís 
per invitar-me, per deixar-me fer les 
fotografies i encara més per deixar-les 
publicar. Gràcies Lluís i enhorabona 
pel quadre, que per molts anys en 
puguis gaudir!

Fotografia de Josep Mas.


