
                Cervera, 16 de maig de 2022 

 

PROCÉS PARTICIPATIU PER POSAR EL NOM DE “MAGDALENA DE MONTCLAR” A 

UN ESPAI PÚBLIC DE LA CIUTAT DE CERVERA.  

 

ARGUMENTS DEL JURAT PER A CADA UNA DE LES PROPOSTES: 

CARRERÓ DE CAL REGUÉ 

Tot i que es coneix popularment amb el nom de «Cal Regué» (provinent del 

renom de la casa del costat), es tracta d’un carreró sense nom oficial, per la qual 

cosa no caldria canviar un topònim ja existent.   

A més, malgrat tractar-se d’un carreró (per tant, una via secundària), és un carrer 

cèntric, perpendicular al carrer Major —històricament, el carrer principal de la 

ciutat i, doncs, un dels més visitats pels turistes. Aquesta situació privilegiada el 

converteix en un lloc de pas habitual, fet que ajudaria a visibilitzar la figura de 

Magdalena de Montclar.  

 

 

PLAÇA DE CAL RACÓ 

El nom de la plaça (motivat pel renom de la família propietària dels 

horts que hi havia en aquell espai) és relativament recent, la qual 

cosa en facilita el canvi. Es tracta d’una plaça molt concorreguda, 

atès que és un dels espais centrals de la festivitat de l’Aquelarre.   

En aquest sentit, es valora el simbolisme que suposa que el nom 

d’una dona executada injustament per haver estat acusada de bruixeria passi a ser el nom, 

també, d’una de les principals places de la festa de l’Aquelarre, dedicada, en certa manera, a 

retre culte a aquestes dones, injustament acusades i, massa sovint, ajusticiades. 

PLAÇA DE PIUS XII 

En la toponímia urbana de Cervera, aquest és l’únic espai dedicat a 

un papa, el paper del qual en la història contemporània és 

controvertit: el 1953, amb la seva conformitat —el papat de Pius 

XII abraçà el període comprès entre 1939 i 1958—, se signà el 

concordat de la Santa Seu gràcies al qual el dictador Francisco 

Franco obtenia el reconeixement internacional del règim. A canvi, 

el Vaticà exigia el restabliment explícit de la confessionalitat de l’Estat espanyol i un considerable 

estatus de privilegi per a l’Església catòlica. Amb la signatura d’aquest concordat, doncs, Pius XII 

no només propiciava el reconeixement oficial d’un règim dictatorial, sinó que es donava la base 

jurídica per a l’anomenat nacionalcatolicisme espanyol.   


