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En el quadem de Sant Magí del passat any 2005, vaig publicar un 
escrit titulat "Fornícules a Cervera de devoció a Sant MagC'. Una de les 
fomícules a les que em referia, era la situada a la masía del mas Duran, 
justament al passeig de pins que hi ha tot just entrant a la finca que duu 
a la casa principal del mas. Explicava que la imatge de Sant Magí que hi 
havia hagut als seus di es dins la mateixa, era de terra cuita i pintada; que 
portava en el cap crescuda cabellera i poblada barba i la seva vestidura 
era semblant a la dels pares franciscans. En una de les seves mans porta va 
un bacul ferint la terra en 1' acte de fer brollar 1' aigua de la font, i afegia 
que tal i comes descrivia en els documents de l'arxiu en els que havia 
trobat la informació que relatava, aquella imatge era molt ben executada 
i que mesurava, més o menys, uns dos pams d'al9ada. Finalment apuntava 
que, malauradament, la imatge va ser destruida durant el fets de 1' any 
1936, si bé sembla que es va poder recuperar el cap de la imatge que, 
darrerament, guardaven els antics masovers de cal Duran. 

És aquesta darrera informació que vaig anotar relativa al fet que els 
antics masovers de cal Duran van poder recuperar i guardar la testa de la 
imatge, la que a qui és un fervor entusiasta del Sant com és el cerverí J osep 
Mas, li va interessar fins al punt d' esbrinar quieren aquells antics masovers 
i en el seu cas els seus descendents i poder tenir notícia tal vegada de 
qualsevol rastre de la testa del Sant. Amb aquest proposit i com no podia 
ser d'altra manera tractant-se d'en Josep Mas i l'engrescamentque hi va 
posar, va assabentar-se de qui eren els antics masovers i, alhora, qui eren 
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els seus descendents, als 
qui els va fer saber 
aquelles noves que tenia 
en vers la testa de Sant 
Magí. Els va preguntar si 
efectivament hi havia 
rastre de la deteriorada 
imatge. La resposta el va 
omplir d' esperan<ya, 
dones sembla ser que hi 
podía haver quelcom, si 
bé no es va especificar en 
un primer moment de que 
es podía tractar. 

Era el divendres 16 de 
setembre de 1' any passat 
quan en Josep Mas 
m' explica va els fets que 
acabo de relatar, és a dir, 
totes les seves indaga
cions envers els des
cendents deis masovers referits, quan just passava Maria Jorge Tarruella, 
familiar descendent de dits masovers. La vam anar a trobar i molt 
amablement es va oferir a mostrar-nos una testa de Sant Magí que 
efectivament conservava la farm1ia des de feia una pila d' anys. Un copa 
la seva vivenda, situada al carrer Burgos, va treure un fardell embolicat 
que contenía una caixa de fusta, perfectament tallada, de mesures 
semblants a una caixa de sabatcs, tancada i amb coberta de vidre. En el 
seu interior al bell mig i sobre un fons de vellut vermell hi havia una 
testa, la testa de Sant Magí. Era la que es conserva de la imatge que es 
trobava al seu dia en la fomícula del mas Duran, tal i com ens van expli
car. 

Cal dir, i vull expressament destacar-ho, que aquell moment en que 
se'ns va mostrar aquella testa va ser especialment emocionant i 
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significatiu pel fet, per una banda, del profund sentiment que hi posava 
Maria Jorge Tarruella a l'hora de treure i ensenyar aquella testa i que 
reflectia una grandiosa estima envers la mateixa, i per altra banda, per la 
impressió que veure la testa d'aquella imatge va causar a Josep Mas, 
cerverí nascut al barrí que porta el nom del sant. 

Quant a la testa cal dir que, efectivament, tal i com es deia en el relat 
que descrivia la imatge, es tracta d'una talla, en aquest cas de la seva 
testa, feta de guix, tallada acuradament amb tota mena de detalls, de tal 
manera que és facil afirmar que el seu autor no va ser qualsevol, sinó de 
ben segur un bon professional entes en 1' art de 1' escultura. Veritablement 
no cal ésser cap expert per poder afirmar que el seu tall, la seva realització 
i els seus detalls són francament mesurats i perfectament executats, de 
tal manera que fan de la mateixa una excepcional obra d'art. 

Tanmateix, i d'acord amb el títol d'aquest escrit, en relació al fet de 
parlar d'una "testa" no puc passar per alt la significació i rellevancia que 
els "caps" o els "escap~ats" han tingut i tenen en la nostra historia local 
i que 1' escriptor Vidal i Vidal ens ha recordat en algun deis seus escrits. 
Efectivament, entre els escap~ats o "testes il·lustres" que formen part de 
la nostra ciutat he de mencionar la de santa Victoria que es conservava a 

31 



l'església de Sant Antoni; la testa de santJoan degollat que és conservava, 
segons sembla com una relíquia més, a la parroquia de Santa Maria i la 
testa del compte d'Espanya, Caries d'Espagnac que per estranyes 
circumstancies va anar a parar i fins i tot es venera va a 1' església de Sant 
Agustí. 

De totes les "testes cerverines", pero, la més popular, per dir-ho 
d'alguna manera, va ser la del desafortunat cerverí Josep Balaguer, que 
per alla 1' any 1619 va instigar el robatori de la relíquia i reliquiari del 
Santíssim Misteri. El desventurat Balaguer, despres deis trannts pertinents 
que el van declarar culpable d'aquellluctuós fet, va ser condemnat a 
mort, concretament, a ser decapitat públicament. L' execució de la 
sentencia va tenir lloc als afores de la vila, concretament on avui es 
troba la pla~a Santa Anna, i el seu cap va ser posat en una petita gabia 
que va ser penjada justa 1' entrada de la parroquia, lloc on encara avui es 
troba. 

Per tot, dones, aquesta nova testa, la testa d' aquest Sant Magí, ve a 
omplir un nou capítol de la historia de la ciutat en relació a la tradició de 
Sant Magí i, igualment, passa a completar, com no podia ser d'altra 
manera, el capítol del conjunt de les testes il·lustres que formen part de 
la historia de Cervera. 

Per acabar, no voldria fer-ho sense agrair a la senyora Maria Jorge 
Tarruella la seva amabilitat i interesen mostrar aquella testa i poder-la 
fer pública i, sobretot, el fet de posar-la a disposició per·la seva exposició 
als cerverins que vulguin contemplar-la. Al mateix temps, vull agrair de 
nou a Josep Mas l'interes i totes les indagacions fetes entorna la testa de 
la que, en altres escrits, més endavant, en continuarem parlant. 
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