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EL BARRI DE SANT MAGÍ A L’ANY 1716

Mercè Salsench Ollé

Poc després de la Guerra de Succes-
sió, Cervera es trobava en un moment 
de reconstrucció i de projecció, per una 
banda, els habitants arreglaven cases i 
recuperaven les terres malmeses i, per una 
altra banda, la paeria de la ciutat obtenia 
privilegis i drets per la seva bona afecció a 
Felip V. L’any 1716 el pla urbà de Cervera 
estava dividit en quatre quarters, divisió 
establerta des del segle XIV: de Montserè, 
de Framenors, de la Plaça i de Capcorral. 
L’actual barri de Sant Magí s’integrava 
dins del quarter de Montserè, incloent-hi 
el carrer de la Vall (actual carrer de Sant 
Magí), espai tocant al portal de la Vall 
(actual Placeta de Sant Magí) i el carrer 
Buidasacs. La major part de la població 

es dedicava a la pagesia, tot i que trobem 
un matalasser, un pastisser o un mestre 
de cases. Les peces de terra limítrofes al 
barri pertanyien a forans del barri: el no-
tari Cristòfol Nuix de Cervera posseïa el 
Farraginal del Portal de la Vall o el noble 
Cirineu de Pedrolo, que tenia la seva casa 
al carrer Major, un altre Farraginal del 
Portal de la Vall. Els habitatges eren molt 
modests, alguns en estat ruïnós a causa de 
la guerra pretèrita, i tenien un valor baix 
d’entre 8 i 100 lliures. El cadastre regis-
trava uns vint habitatges en tot el barri.

A continuació es presenten els quadres 
fent relació de carrer, propietaris i habitat-
ges o peces de terra:
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Carrer de la Vall
Cerverí/cerve-

rina
Ofici Valor de

l’habitatge
Descripció de l’habitatge/peça 

de terra
Ramon Calvet Matalasser 60 lliures Consisteix en una saleta i dues es-

tances. Afronta a l’est amb el corral 
de bestiar de la Reverend Comuni-
tat, al sud amb el carrer que baixa de 
la Badia, a l’oest amb el carrer de la 
Vall i al nord amb Josep Cases. Està 
habitada pel seu propietari.

Josep Cases Pagès 50 lliures Consisteix en una saleta i tres estan-
ces. Presenta un estat molt ruïnós. 
Afronta a l’est amb un corral de 
bens de la Reverend Comunitat, 
al sud amb Ramon Calbet, a l’oest 
amb el carrer de la Vall i al nord amb 
la casa derruïda de Geroni Solé. 
Està habitada pel seu propietari.

Francesc Codina Pastisser 100 lliures Consisteix en una sala i dues estan-
ces. Afronta a l’est amb el carrer de 
la Vall, al sud amb l’hort del Con-
vent de Sant Domènec, a l’oest amb 
el passatge de la muralla i al nord 
amb Anton Vidal. Està habitada pel 
seu propietari.

Jaume Domènech Pagès 100 lliures Consisteix en una sala, dues estan-
ces i una golfa; amb un hort annex 
de dimensió una porca i és al servei 
del seu propietari regant-se de l’ai-
gua del carrer quan plou. Afronta 
a l’est amb el carrer de la Vall, al 
sud amb les Beates, a l’oest amb el 
passatge de la muralla i al nord amb 
Blasi Pejuan. Està habitada pel seu 
propietari.
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Geroni Espigó Pagès 50 lliures Consisteix en una sala i una estança. 
Afronta a l’est amb el carrer de la 
Vall, al sud amb Maria Alcove, a 
l’oest amb els hereus de Josep Clua 
i al nord amb els hereus de Jerònim 
Alemany. Està habitada pel seu 
propietari.

Cristòfol Nuix Notari / Una peça de terra dita el Farraginal 
del Portal de la Vall. De tinguda un 
jornal i vuit porques. S’hi cultiva 
blat i ordi. Delimita a l’est amb 
Cirineu de Pedrolo i amb el camí 
de les Fonts Amargues,  al sud amb 
els hereus del reverend Joan Perelló 
i amb Bonaventura Frexes, a l’oest 
amb el  camí que va de diferents 
propietats i amb Joan Trilla i al nord 
amb un altre  camí.

Blasi Pejuan Pagès 30 lliures Consisteix en una sola entrada. 
Delimita a l’est amb Jaume Domè-
nech, al sud amb el passatge de la 
muralla, a l’oest amb Lluís Tarrats i 
al nord amb el carrer de la Vall. Està 
habitada pel seu propietari.

Anton Pejoan Pagès 50 lliures Consisteix en dues saletes. Delimita 
a l’est amb Joseph Orovitg, al sud 
amb el carrer de la Vall, a l’oest amb 
Joan Trilla de Vergós i al nord amb 
citat Orovitg. Està habitada pel seu 
propietari.

Isidre Segarra Pagès 50 lliures Consisteix en una saleta i dues 
estances petites. Delimita a l’est 
amb Pau Farré, al sud amb Joan 
Trilla, a l’oest amb el carrer de la 
Vall i al nord amb la casa derruïda 
de Maria Grau. Està habitada pel 
seu propietari.

Font: elaboració pròpia a partir de ACSG, FMC, Cadastre-amillarament, 1716, Codi U. Inst.: 2072. 
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Al costat del Portal de la Vall
Cerverí/cerverina Ofici Valor de

l’habitatge
Descripció de

l’habitatge/peça de terra
Cristòfol Freixes Forasters que 

tenen terres al 
terme de Cer-
vera, dits terra-
tinents

Una peça de terra de secà 
anomenada al Portal de la 
Vall. De tinguda vuit por-
ques. És de segona qualitat. 
S’hi cultiva mestall. Deli-
mita a l’est amb Cristòfol 
Nuix, al sud amb els hereus 
del reverend Joan Revelló, a 
l’oest amb Josep Palmerola i 
al nord amb Joan Trilla.

Cirineu de Pedrolo Populat a Cer-
vera

Una peça de terra campa al 
secà anomenat farraginal del 
Portal de la Vall. De tinguda 
vuit porques. És de primera 
qualitat. S’hi cultiva ordi o 
blat. Delimita a l’est amb 
el Portal de la Vall, al sud 
amb el camí que va a Santa 
Magdalena, a l’oest amb les 
terres  de Cristòfol Nuix i al 
nord amb el Camí Reial que 
va de Cervera a Tàrrega. 

Pub i l l s  i  he r eus 
d’Agustí Regardosa

Pagès
de Cervera

Una peça de terra campa 
darrere la muralla del Con-
vent de Sant Domènec i al 
costat del Portal de la Vall. 
De tinguda de deu porques. 
És de segona qualitat. S’hi 
cultiva blat, sègol o xeixa. 
Delimita a l’est amb l’em-
priu de la muralla, al sud 
amb Manuela Janer, a l’oest 
i nord amb el camí que baixa 
del Portal de la Vall a Santa 
Magdalena. 
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Josep Roca Prevere
Reverend

Una peça de terra de secà 
anomenada la partida del 
Portal de la Vall. De tinguda 
dos jornals i dues porques. 
És de primera qualitat. S’hi 
cultiva blat. Delimita a l’est 
amb Cristòfol Nuix, al sud 
amb el camí, a l’oest amb 
el tossal de Magdalena i 
al nord amb Bonaventura 
Freixes. 

Simeon Tarruell Pagès 60 lliures Consisteix en una saleta i 
dues estances; la major part 
està derruïda. Delimita a 
l’est amb Pau Farré, al sud 
amb Isidro Segarra, a l’oest 
amb la casa derruïda que era 
de Maria Grau. Està habita-
da pel seu propietari.

Font: elaboració pròpia a partir de ACSG, FMC, Cadastre-amillarament, 1716, Codi U. Inst.: 2072.
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Carrer Buidasacs o Buida sachs
Cerverí/cerve-

rina
Ofici Valor de

l’habitatge
Anton Alabau Mestre de 

cases
100 lliures Consisteix en una saleta i una 

estança molt derruïda. Delimita a 
l’est i al sud amb el farraginal del 
noble Francesc de Moixó, a l’oest 
amb Rafel Robiol i al nord amb el 
carrer de la Vall. Està habitada pel 
seu propietari.

Sadorní Badia Pagès 50 lliures Consisteix en una saleta i dues es-
tances. Delimita a l’est amb Josep 
Orovitg, al sud amb el carrer de la 
Vall, a l’oest amb Isidro Oromí i al 
nord amb Jaume Joan Ribera. Està 
habitada pel seu propietari.

Francesc Castellà Pagès 40 lliures Una caseta molt petita que con-
sisteix en dues estances. Delimita 
a l’est amb una casa derruïda que 
abans era de Saldoní Vilar, al sud 
amb el carrer de la Vall, a l’oest 
amb Rafel Robiol i al nord amb el 
citat Vilar. Està habitada pel seu 
propietari.

Joan Domingo Pagès 40 lliures Consisteix en una saleta i l’en-
trada, en estat ruïnós. Delimita a 
l’est amb el carrer Buidasacs, al 
sud amb Francisco Calapuig, a 
l’oest i al nord amb Pau Darré. Està 
habitada pel seu propietari.

Pau Farré Pagès 30 lliures Consisteix en una saleta i una es-
tança petita. Delimita a l’est amb 
Falip Nadal, al sud amb Joseph 
Fusté, a l’oest amb Climen Tarruell 
i al nord amb el carrer Buidasacs. 
Està habitada pel seu propietari.
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Josep Forges Pagès 15 lliures Consisteix en una entrada i un 
sostre; en estat ruïnós. Delimita 
a l’est amb  Rafel Robiol, al sud 
amb el carrer Buidasacs, a l’oest 
amb Joseph Orovitg i al nord amb 
el carrer de l’Estudi Vell. Està 
habitada pel seu propietari.

Josep Orovitg Pagès 40 lliures Consisteix en una saleta i una 
estança; en estat ruïnós. Delimita 
a l’est amb Josep Forges, al sud 
amb el carrer Buidasacs, a l’oest 
amb Anton Porta i al nord amb el 
carrer Estudi Vell. Està habitada 
pel seu propietari.

Anton Porta Pagès 50 lliures Consisteix en dues saletes. Deli-
mita a l’est amb Josep Orovitg, 
al sud amb el carrer, a l’oest amb 
Joan Trilla de Vergós i al nord amb 
el citat Orovitg. Està habitada pel 
seu propietari.

Rafel Robiol Pagès 80 lliures Consisteix en una saleta i dues 
estances; en estat ruïnós.  Delimita 
a l’est amb una casa derruïda que 
era de Jaume Janer, al sud amb 
Francisco Castellà, a l’oest amb 
el carrer Buidasacs i al nord amb 
Joan Torrell. Està habitada pel seu 
propietari.

Jaume Segarra Pagès 8 lliures Derruïda. Delimita a l’est amb 
Miquel Pomés, al sud amb el car-
rer Buidasacs, a l’oest amb Joan 
Befara i al nord amb el passatge 
de la muralla.

Font: elaboració pròpia a partir de ACSG, FMC, Cadastre-amillarament, 1716, Codi U. Inst.: 2072.


