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FOTOGRAFIES ANTIGUES DEL 
BARRI DE SANT MAGÍ

Mercè Salsench Ollé

Les dues següents fotografies en 
blanc i negre ens donen una magnífica 
oportunitat d’observar i apreciar com 
era una part del barri de Sant Magí a 
principis del segle XX. La placeta de 
Sant Magí, custodiada per la capella que 
li dóna el nom, desembocava a camins 

de terra, camps i marges de pedra seca, 
un paisatge urbà substancialment molt 
diferent de l’actual. Avui dia l’asfalt i el 
Club Esportiu Mas Duran ocupen l’espai 
antecessor a l’arribada del barri.

Aquesta primera fotografia mostra 

Vista panoràmica de la part occidental de Cervera. Principis del segle XX. 
Col·lecció Fotogràfica de l’ACSG, Registre nº 751. Fotografia Gómez Grau.
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Vista de l’inici de la Placeta de Sant Magí. Principis del segle XX. 
Col·lecció fotogràfica de l’ACSG, Dalmases, Àlbum d’esglésies de Cervera. 
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la part oest del barri de Sant Magí. El 
fotògraf Claudi Gómez Grau n’és l’autor 
i la finalitat n’era la postal. Una malmesa 
muralla envoltava el barri. Al marge dret, 
s’hi troba la casa número 4 de la placeta 
de Sant Magí que hi tenia un cercat hort 
annex, conegut com a hort del Volta, del 
que tan sols hi resta el pàrquing actual 
de cotxes. En el centre, s’aprecia la 
capella de Sant Magí coronada per un 
campanar d’espadanya doble, la qual 
seria destruïda durant la Guerra Civil. I, 
en el marge esquerre, encara no estava 

construït el cobert del Marino ni el 
camí que connecta amb la baixada del 
Conservatori de Música.

Aquesta segona fotografia il·lustra 
una entrada de pedres i males herbes 
a la placeta de Sant Magí. A la dreta, 
s’hi observa el mur de pedra de l’hort 
del Volta i, a l’esquerra, s’insinuen les 
puntes superiors de l’espadanya de la 
Capella de Sant Magí. En el centre, hi 
sobresurt el campanar de la Parròquia de 
Santa Maria. 


