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L’ESTAT DEPLORABLE DEL BARRI DE 
SANT MAGÍ EL 1892

Mercè Salsench Ollé

La primavera de 1892 els veïns del 
barri de Sant Magí, la major part d’ells 
pagesos, es queixaven de l’intransitable 
pas del portal de Sant Magí a la costa de 
Santa Magdalena per anar a treballar a 
les finques ja que estava envaït “de unes 
aguas sucias ó al pechin de un molino 
aceitero”1 y “por las aguas sucias de 
varios lavaderos que desaguan en el 
referido portal y cuesta”.2

L’estiu del mateix any la publicació 
setmanal “La Comarca de Cervera”3 es 
lamentava del mal estat dels barris baixos 
fent al·lusió a Sant Cristòfol i Sant Magí. 
El carrer de Sant Magí se l’adjectivava 
literalment de barranc, hiperbolitzant de 
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la següent manera: “anar al carrers de 
Sant Magí ó Sant Cristòfol, ja cal, si es 
católich, que avans confessi y combregui 
y també que es fassi extramaunciá; y 
si es ateo, consigni sa última voluntat 
deixant arreglats tots los seus assumtos 
particulars y de sa família, perquè es 
segur que morirà de fastich en lo camí.” 
A més, es feia molt difícil caminar ja que 
“per un costat hi transitan com si fos 
son camí natural tota classe d’aygues 
brutas, per altre tot son clots y pujadas 
y baixadas, aquí surt una pedra un 
pam, allá una ensorrada dos, per totas 
parts pedruscall esparramat y en molts 
reconets munts de fem apilonat, com si en 
lloch de carrer fos un estable y en cambi 
de transitarhi personas estés destinat 
a las cabras y demés animals criats en 
punts montanyosos... sembrat de ruinas; 
per qualsevol part que un giri la vista no 
observa més que enderrochs; las casas 
convertidas en casalots se succeheixen 
unas á altras.”

El carrer Buidasacs encara molt pitjor. 
El mateix autor de l’article va descriure 
la seva pròpia vivència. Quan estava 
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dubtant de baixar pel carrer, va veure 
una senyora de molta edat que s’agafava 
a la paret per no caure. Aquesta li digué: 
“Jo, casi no surto may al carrer. Als 
vellets que vivim á n’aquets barris nos 
tenen condemnats en vida á estar tancats 

dins de casa, ja que si‘ns atrevim á sortir 
estém exposats á no tornar en ella vius.” 
A més, s’exclamava que les autoritats 
municipals es recordaven d’aquell barri 
només per les eleccions i la contribució.


