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Sant Feliu de Llobregat desaparegut és un recull de 163 fotografies que
mostra l’evolució de la ciutat i del seu entorn des de finals del segle xix
fins a la dècada del 1960. Ofereix un passeig pel centre històric, amb
els primers carrers i places; s’enfila pels barris costeruts, de més amunt
de la via, on les cases guanyen terreny sobre vinyes i solars; després
se’n va terra avall, on antics camps de regadiu comencen a ser ciutat. I
acaba amb l’entorn: el riu, els boscos i les muntanyes.
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CENTRE HISTÒRIC

De la plaça de la Vila a la
incorporació del clos de can Nadal
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Dones santfeliuenques
d’excursió a Santa Creu
d’Olorda entre els anys
1910 i 1920. Són dalt
del puig, al costat de la
creu, i observen el pla de
Santa Creu d’Olorda, amb
l’ermita i can Serra, a la
dreta. El terme municipal
de Santa Creu d’Olorda va
desaparèixer l’any 1916
en dividir-se entre els
municipis veïns de Sarrià,
Sant Feliu de Llobregat i
Molins de Rei. La part de
Sarrià es va incorporar a
Barcelona l’any 1921 amb
l’annexió d’aquest municipi.
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SANTA CREU D’OLORDA

A la pàgina del costat, el
pas a nivell de la carretera
a l’avinguda de Montejurra
l’any 1959, en el moment
que s’enlairen les barreres
després del pas d’un
tren, amb un vehicle que
circula. Quan va augmentar
la circulació rodada, va
esdevenir un greu obstacle
que provocava nombroses
cues de vehicles, tal com
s’observa a la imatge
d’aquesta pàgina, del
1965, amb una corrua de
camions i turismes davant
les barreres abaixades, fet
que va motivar la supressió
del pas a nivell i el seu
soterrament l’any 1967.

ANIMADA FESTA INFANTIL
A la pàgina del costat,
xocolatada infantil i jocs
de cucanya amb nombrós
públic al parc Nadal
entre els anys 1934 i
1935. Estava guarnit
amb senyeres i banderes
republicanes espanyoles.
Al fons, d’esquerra a dreta,
la torre de la Presó, la
masia de can Romagosa i
la casa de les Bruixes.
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PAS A NIVELL
CONFLICTIU

El nucli històric es va crear entorn de la plaça de la Vila i dels carrers
de la Rectoria, de Dalt, de Falguera, la carretera, de Baix i de les Creus.
Als segles xix i xx se n’hi van afegir d’altres, com l’eixample dels carrers
de Santa Maria i de Sant Antoni, però el gran creixement del centre va
ser fruit de les fragmentacions de la finca de la quadra del Palau. Primer,
durant el vuit-cents, es van obrir els carrers d’en Serra i de Pere Álvarez.
El 1853, amb les expectatives de l’arribada del ferrocarril, Antoni Nadal
va adquirir la resta de la finca i altres terres per crear el clos de can Nadal.
A principis del segle xx, Sant Feliu necessitava créixer i l’Ajuntament va aprovar, l’any 1904, el primer pla general del municipi. Es van
obrir nous carrers, com Pi i Margall, i Vidal i Ribas, i el passeig de Nadal. Durant la Segona República, el consistori va acabar de trencar les
barreres que n’oprimien el desenvolupament i va comprar el clos per
destinar-lo a parc municipal i a sòl urbanitzable.

TESTIMONI MEDIEVAL
En aquesta pàgina, el
carrer de Dalt sense
urbanitzar entre els anys
1945 i 1950. Hi ha la torre
medieval de la Presó, un
edifici enderrocat l’any
1965. Des del segle xvi
va ser la torre de la Pia
Almoina, institució que
tenia la senyoria de Sant
Feliu. A la dreta, la façana
lateral de can Romagosa.
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