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Apunts de vàries coses de la parròquia 
de Sant Vicens de Castellbisbal 
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p. 1 

Pòrtic 

Aquest pòrtic és l’últim que escric en aquest llibre, que encara 
no sé com titular-lo, car és un garbuix, una espècie de calaix de 
sastre, que hi ha de tot. 

Prego als meus successors que prenguin la bona voluntat amb 
que ho he escrit, car, com veuran amb la seva lectura, no 
pretenc haver assentat plaça de literat, ni molt menys de 
mestre entre els meus companys de ministeri. He escrit 
aquestes notes perquè els meus successors sàpiguen quelcom 
de les coses de la parròquia. 
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p. 2  

en blanc 

p. 3 

Església Parroquial 

Com era abans de la nostra guerra civil 1936-1939 

Era una joia en tots sentits. Completament acabada adornada i 
decorada. Els altars i les imatges eren de talla, tot d’estil i 
daurat. L’altar major era una magnífic i colossal retaule que 
ocupava tot l’absis del presbiteri. 

Durant la guerra civil 

El dia 21 de juliol de 1936, fou profanada i devastada la nostra 
església obliga als homes més addictes a l’església a titar les 
imatges i els altars per terra i en camions fou tot transportat en 
el lloc conegut per “La terra vermella” situat a prop de Santa 
Rita, on va ser tot cremat i destruït en mig de grans mofes i 
escàndols. 

Queda només la fàbrica de l’església amb les parets nues i les 
ferides als lloc on eren els altars. 

El 20 d’agost del mateix any el comitè va voler celebrar i el seu 
sectarisme els inspira una nova i refinada profanació de la casa 
de Déu llogant una companyia de Vodevil de Barcelona i fent 
servir el presbiteri d’escenari representaren un dels 
espectacles més immorals i esqueixats que hi hagi, gairebé 
obligant al poble a assistir-hi sota l’amenaça de ser titllats de 
feixistes els que no hi anessin. 

Durant els anys de la guerra l’església serví de garatge (garaje) 
de tots els camions del poble que estaven requisats pel 
Comitè. Amb aquest motiu fou eixamplat el portal de l’església, 
destruint el cancell i la magnífica portalada de pedra picada i 
d’estil neoclàssic. També es destruí bona part de l’enrajolat de 
davant del presbiteri on feren un gran clot (fons?) per a la 
reparació dels autos. 
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Al caure en desgràcia la F.A.I  ocupà l’edifici el Sindicats de 
Rabassaires que l’empleà per a magatzem dels seus productes 
i ferramenta. Això fou el pitjor de tot, car amb els seus abons 
químics, quines barreges feien sobre el paviment, el deixaren 
tot cremat, deslluït i inservible. 

Al final de la guerra, serví de magatzem o dipòsit de material 

p. 4 

bèl·lic, de manera que al venir jo a la parròquia, el març de 1939 
encara hi vaig trobar una gran quantitat d’obusos d’artilleria de 
gran calibre, tenint d’avisar a l’autoritat militar  que ho vingués 
a recollir, com així ho feu, omplint un gran camió militar. 

Dia 25 de gener de 1939 Lliberació de la població per l’exercit 
nacional 

L’alegria d’aquest gran i esperat aconteixement  fou entristida 
pel bombardeig d’artilleria que va sofrir el poble. L’exercit 
nacional posa la bandera espanyola al cim del campanar i les 
tropes roges en la seva retirada, des del cantó de Rubí 
començaren un furiós bombardeig contra el nostre campanar. 
Conseqüència de tot això fou la destrucció total o parcial de les 
cases del voltant i la mart d’algunes persones. L’església fou 
tocada per alguns obusos que provocaren la destrucció total o 
parcial de la teulada, les voltes de l’absis i dos forats en la volta 
de la nau central. 

Després de la lliberació 

El primer sacerdot que exercí públicament el seu ministeri fou 
el Rvd. Mossèn Josep Espinosa, el qual durant el període roig 
estava refugiat en el poble fent de pagès i dedicant-se a ¡anar a 
buscar herba pels conills. La gent no sabia que fos capellà. Al 
entrar els nacionals celebra missa de campanya a la Plaça i 
bateja tota la mainada nascuda durant aquets anys de sagnant 
persecució religiosa. 

Al cap de poc i durant unes tres setmanes, s’encarregà de la 
parròquia el senyor ecònom de Pallejà, Mn. lluís Iriola, el qual 
venia a peu a les festes a dir les misses i a exercir els altres 
ministeris sacerdotals. 



Página 7 de 47 
 

Posteriorment, l’encarregat fou Mn. Joan Riba el qual s’hi 
estigué fins que fou nomenat ecònom de Torrelles de Foix. 

22 març 1939 – Mn. Joan Cot Rovira, regent 

En aquesta data vaig venir a aquesta parròquia, on no havia 
estat mai, a quedar-m’hi com a regent de la mateixa, nomenat 
per l’Administrador Apostòlic P. Josep Torrent, felipó. 

Abans de la guerra estava de regent a Sant Sebastià de 
Montmajor; durant el temps roig vaig permanèixer ben amagat i 
acabada la guerra (més ben dit de primers de febrer fins a 
mitjans de març de 1939) vaig ésser encarregat de Sant Feliu 
de Codines, fins que vaig venir a Castellbisbal. 

Al arribar aquí em vaig trobar sense església, sense rectoria i 
sense res. L’Ajuntament em proporcionà un piset a la Plaça.  

L’església estava amb la teulada ensorrada i el presbiteri ple de 
runes de les voltes que havien caigut, veient-se el cel i entrant-
hi el ven, el sol i les pluges que era un gust. Les capelles 
laterals eren plenes o bé de material de guerra o d’abonos 
químics dels rabassaires. En la nau central hi havia encara un 
parell de cotxes de turisme espatllat que abandonaren els 
rojos. En l capella del Santíssim hi havia uns bocois de vi buits 
i altres andròmines, i sobretot molta runa per tot arreu. 

La Rectoria i el Centre catòlic estaven gairebé enrunats i per 
tant completament inhabitables. 

Feia d’església provisional el local on ara hi ha el sindicat, i que 
antigament havia estat una fàbrica de mantellines, situat en la 
carretera al costat de l’Estanc. 

Com que aquest local no em va agradar vaig procurar marxar-
ne aviat. Com que la capella del Santíssim era el mes sòlid  de 
la fàbrica de l’església, la vaig fer servir per els dies feiners, on 
hi havia la Santa Reserva, on celebrava la missa i dèiem el sant 
rosari. per les misses dels dies de festa vàrem provar molts 
llocs. Primerament les diguérem a l’hort de la rectoria, on 
improvisarem un presbiteri amb terra i runes col·locant l’altar 
d’esquena a l’absis de l’església. Això feia molt bonic i era 
força poètic, però el vent o el sol ens molestaven massa i 
tinguérem de buscar un lloc altre més adequat. 
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Després a les festes posàvem un altar sota el portal de 
l’Església i els fidels oien la Santa Missa de la Plaça estant. 
Però tampoc aquella solució fou viable, degut a que a aquelles 
hores feia un sol que ens feia suar de valent. 

Veient que les voltes de l’església encara s’aguantaven ens 
tornarem més atrevits. Després de treure totes les runes del 
presbiteri i de l’església, instal·larem un altar al peu del 
presbiteri, als graons i allà celebràvem la Santa Missa els 
diumenges; però com que sempre queien cosetes de les voltes 
i quan plovia ens mullàvem tinguem que canviar de lloc. 

Després, durant algunes festes diguérem la Missa a la capella 
de la Puríssima, però a l’últim, l’arquitecte Sr. Ros de Martorell 
ens digué que no féssim més imprudències , car hi havia perill 
que les voltes cedissin i passes alguna desgràcia. 

Per últim tinguérem que fer un bon pensament. Els dies feiners 
continuarem fent servir la capella del Santíssim i la gent 
passava per la Rectoria i per un portalet que es va obrir al 
costat de l’epístola de la mateixa capella. Pels dies festius 
utilitzarem el local de l’antic Centre catòlic. Hi havia dues 
entrades, una per la Rectoria i l’altre per l’Hort. Aquest local, 
malgrat la seva petitesa, ens plagué força i ens fou de molta 
utilitat fins que ens poguérem traslladar a l’església 
reconstruïda. El sostre d’aquest centre era molt madur i hi 
havia un forat d’uns quants metres quadrats que nosaltres 
taparem amb sacs per a què no passes tan l’aire i no es veges 
el cel. Fou providencial que no hi prenguéssim mal, car el dia 
mateix que ens traslladaren a l’església definitivament, cap al 
tard se sentí un gran soroll que esverà tots els veïns, resultant 
que va caure bona part del sostre del Centre en un moment que 
no hi havia ningú i que no el fèiem servir. Déu vetllava per 
nosaltres. A Ell doncs li siguin donades les més fervoroses 
gràcies. Durant aquest temps de tantes trifulgues i de tantes 
interinitats, prou m’escarrassava amb les Autoritats i amb els 
feligresos perquè es procedís a la prompta reconstrucció de 
l’església, però sempre hi havia raons per aplaçar-ho, ara per 
falta de pessetes, ara per falta de material de construcció. A 
l’últim, després de vèncer moltes dificultats i de parlar molt i 
fins després d’algunes amenaces, a l’octubre de 1939 es 
començaren les obres i poguérem estrenar  
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p.7 

l’església el dia 22 de gener festa de Sant Vicenç, Patró de la 
Parròquia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

1939 3 de maig: processó 
cap a l’Ajuntament i 
Escoles per a beneir les 
noves imatges del St. Crist 

Es veu el portal d’abans de la guerra. El 
capellà és Mn. Lluís Pujol, regent, que fou 
assessinat pels rojos el 1936 
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Col·locació noves campanes 
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p. 8 
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p. 9 

Altars de l’església parroquial 

 

Altar major 

Aquest altar de fusta és donatiu del Monestir de Montserrat, 
que el tenien a la tribuna del costat de l’Evangeli. Era el més a 
prop de l’altar major de la basílica el vaig anar q cercar jo amb 
un camió el primer dia d’arribar jo a la parròquia, No és dels 
més artístics o de més valor, però a la parròquia li fa força 
servei degut a que va molt bé per fer l’exposició major del 
Santíssim. 

Al costat de l’altar hi van dos grans canelobres, amb deu brocs 
cada un, que amb els ciris elèctrics que hi hem posat ens fan 
lluir força les solemnitats- 

L’ornacina  on hi ha la imatge del Patró, Sant Vicenç, fou feta 
pel paleta Elies Aris Pastallé, cristià exemplar i addicte 
completament a la parròquia 

La imatge de Sant Vicenç és de talla i fou feta per l’escultor de 
Vich, Lluís Comas. fou regalada i pagada per l’antic rector 
d’aquesta parròquia, Mn Lluís Bruguerolas, arxiprest de Sant 
Feliu de Llobregat. Aquesta imatge costa 2500 pessetes. Déu 
recompensi al generós donat. 

Penjats a la paret del presbiteri, a la mateixa alçada de la 
ornacina del Sant Patró, hi ha dos grandiosos quadres amb 
marcs daurats. Un representa la institució de la Sda. Eucaristia 
i l’altre el lavatori dels peus als Apòstols. Abans de la guerra 
estaven a la capella del Santíssim i durant la revolució roja 
anaren a parar al Museu de Terrassa d’on els vaig recollir al fer-
me càrrec de la parròquia. 

Aquest altar té els sis candelers creu i sacres tot de metall 
daurat o de llautó. 

Per posar darrera del que podríem dir sagrari-expositor, hi ha 
els següents draps o damassos que es posen segons les 
solemnitats o temps litúrgics: blanc, negre, vermell, moral, 
blau-cel.. 
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p. 10 

Corresponen al altar major dues catifes una de coco i que era 
de menjador, pels dies feiners i una de molt velleta i força 
gastada per les grans festes. 

En el presbiteri hi ha una tauleta, feta de 
correguda, que fa de credença. També hi ha 
un banc dels antics que té la caixa que va 
molt bé per posar-hi el ciris  
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p. 11 

Capella i altar 
del Santíssim 

Aquest altar 
també va ser fet 
pel paleta Elies 
Aris. El sagrari 
és de metall 
daurat i es 
comprà a la casa 
Rosanti pel preu 
de 1000 
pessetes. Ara 
(agost de 1946) 
costa 2500 pts. 

Els sis candelers creu i sacres d’aquest altar també són de 
metall 

Altar  i retaula antic 
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La imatge del Sagrat Cor és de pasta policromada i reproducció 
d’un model del cèlebre escultor Josep Llimona. Fou donatiu 
d’una senyora filla del poble i resident a Barcelona. No volgué 
que es sapigués qui era el donant, però aquí ja s’hi pot posar, 
és la senyora Rosalia Closas, filla de cal Salvador de la Jepa-
.La barra de ferro que fa de combregador és la mateixa que hi 
havia abans, que la varem trobar en un racó i en molt mal estat. 

Darrera de l’altar, a la paret, hi vaig fer-fer un armariet que pot 
servir de sagrari durant els dies de la Setmana Santa.  

També hi ha una tauleta que té un calaix que va molt bé per 
posar-hi el roquet i l’estola de donar la Sda. comunió. 

En aquesta capella hi ha sis bancs i dos reclinatoris construïts 
després de la Llliberació són fets expressos per a aquesta 
capella. Tots tenen el seu corresponent agenollador, menys els 
dos que toquen d’esquena a la paret. 

Al costat de l’altar pengen dues llànties de llautó, la petita era 
d’abans de la guerra i que  fou recollida ,tota trossejada, per 
una família essent necessari que li féssim fer una bona 
reparació; la segona ens la donaren el Monestir de Montserrat. 

Combregador  per les comunions generals,- Quan no ha de 
servir, el posem darrera l’altar del Stm. Fou construït per un 
aficionat i pintat per la Srta. Maria Comellas Morral de cal 
Sereno. 

p. 12 

Sant Crist i Mare de Déu dels Dolors 

Aquesta imatge de la Mare de Déu dels Dolors va ser la primera 
que varem adquirir després de la lliberació per a portar-la a la 
processó del Divendres Sant  És de pasta de fusta i comprada 
a can Rius de Barcelona.. 

La imatge del Sant Crist gros que esta al costat de la Mare de 
Déu dels Dolors i a l’entrada de la capella del Santíssim 
d’esquena a la sagristia és la que abans de la guerra  estava a 
la sagristia del monestir de Montserrat que la regalaren a la 
parròquia de Martorell d’on l’adquirirem nosaltres  mitjançant 
l’almoina de 500 pessetes. És una talla  expressiva i que 
estimem molt. 
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L’antiga imatge del Sant Crist que destruïren els rojos diuen 
que era una cosa extraordinària per l’expressió que tenia i per 
la devoció que inspirava. Els fidels encara la recorden amb 
enyorança. 

Confessionaris 

A l’entrada de la capella del Santíssim davant del Sant Crist, hi 
ha un confessionari fet de fustes velles i per un fuster de secà, 
quan es disposi de pessetes serà millor fer-ne foc i comprar-ne 
u altre de més digne. 

Al magatzem de les coses de l’Església hi han dos 
confessionaris de campanya d’una galta i fets de correguda. 
Poden servir els dies de novenari o de Missions. 

 

p. 13 

Ornacin i imatge de Sant Pere 

En aquesta ornacina abans de la nostra guerra hi havia una 
petita imatge de Sant Llúcia- 

La imatge de Sant Pere estava al menjador de la Comunitat de 
Montserrat formant part del grup escultòric del Sant Sopar. Els 
bons monjos ens la regalaren en fer la nova reforma del 
refectori del Monestir. 

Altar de Sant Isidre 

Fou construït pel paleta Elies Aris. L’altar i la imatge de sant 
Isidre foren pagats pel Sindicat de Pagesos gràcies a l’interès 
del seu Delegat, l’exemplar cristià i model de bons feligresos 
Vicens Comelles Morral. Que Déu li ho pagui. 

La imatge de Sant Antoni Abat fou adquirida el segon any de la 
Lliberació pels donatius d’alguns carreters i altres devots del 
Sant. 

La imatge de Santa Llúcia la comprarem amb els diners que 
ens recolliren les modistes del poble. És una Santa molt 
popular i el dia de la seva festa els seus devots encarreguen o 
porten molts ciris. 
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Aquest altar té els sis candelers, creu i sacres de metall 
donatiu del mateix sindicat conegut oficialment per 
“Hermandad Sindical de Labradores”. 

Per Sant Isidre s’acostuma a fer Ofici Solemne amb predicador 
foraster. Tot va a càrrec del Sindicat i paguen 250 pits al senyor 
Rector. 
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p.14 

Altar de la Puríssima 

La imatge de la Puríssima és de talla feta per l’escultor de Vich 
Lluís Comas. La pagà la presidenta de l’associació de Filles de 
Maria Srta. Teresa Carafí Nicolau propietària de Can Margarit. 

L’altar fou fet pel mateix escultor de la imatge i es pagà gairebé 
tot del que es recaptà en la primera tómbola que s’organitza en 
aquesta parròquia. 

Els quatre candelers de fusta procedeixen de Montserrat. 

Les sacres de metall són donatiu dels esposos Santiago Güell i 
Carme Car afí. 

La catifa d’aquest altar és donatiu que feu al casar-se la Filla de 
Maria, Mercè Ribot Falguera de cal Noi Mercè 
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p. 15 

Baptisteri 

Posàrem l’actual Pica baptismal el 15 de novembre de 1946.- La 
pica antiga fou destruïda pels rojos. La pica actual és de 
marmolita i comprada a can Butsems de Barcelona al preu de 
mil pessetes. 

El dia que el senyor Rector disposi de diners podrà engrandir 
el baptisteri només tirant a terra la paret del fons i llavors li 
quedarà una saleta de les mateixes dimensions que tenen les 
capelles laterals. El sostre d’aquest nou baptisteri haurà de ser 
baix car a sobre hi ha la cambra de dormir del senyor rector. 
Quan es faci aquesta reforma, millor que un cel ras s’ha de fer 
un sostre amb voltes que escarneixin o s’0assemblin a les de 
les capelles. Llavors pot posar-se la pica al mig i quedarà un 
baptisteri força bonic. 

 

 

 
Baptisteri 
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p. 17 

Portal de l’església 

Els rojos, al convertir l’església en dipòsit de camions, 
destruïren l’antic portal de pedra i en feren un de dimensions 
extraordinàries i tot barroer. Les antigues portes les devien 
cremar car no n’he trobat rastre enlloc. 

El nou portal es fet sense pretensions i volguent escarnir una 
mica l’antic. Les figures de pedra que hi ha als costats abans 
de la guerra formaven part del tocol del retaule de l’altar  major. 

Les portes les comprarem als encants, les portelles resulten 
una mica baixes i si hom no vigila hi ha el perill de fer-se un 
trenc al cap. Per evitar això, i sempre que hi ha més gent, s’han 
d’obrir les portes gran de bat a bat. 
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 p. 18 
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p. 19 

Altar de la Mare de Déu de Montserrat 

Es beneí i s’inaugurà solemnement el dia 20 d’agost de 1944 
(Vid. la corresponent  llibreta de funcions de la setmana). 

L’altar és fet pel paleta Elies Aris i copiant motius gòtics de la 
pintura de l’església. El pintà el senyor Josep Sallés Espí de 
Molins de Rei. 

La imatge de la Mare de Déu de Montserrat és còpia gairebé 
exacta de la del Monestir i fou feta per l’escultor Sr. Parera, 
successor de la casa Vda. Reixach. Costà dues mil pessetes 
que foren recollides de donatius particulars. 

L’altar i les pintures foren pagades del producte de la tómbola. 
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p.21-20 

Capella i altar de Sant Sebastià 

En aquesta capella (setembre 1946) encara hi falta l’altar 
definitiu. L’antic altar, destruït pels rojos, era barroc, molt 
adornat i detallat, d’aquell barroc tan típic de les nostres 
esglésies. Fou una verdadera llàstima la seva desaparició, car 
era un dels altars de més valor artístic i material d’aquesta 
parròquia. 

L’altar interí actual és donació del senyor Tobies Serrano de 
Barcelona, el qual amb la seva família passa els anys de la 
nostra guerra a aquest poble. Aquest altar abans estava en 
l’oratori particular que aquest senyor tenia a casa seva de 
Barcelona. El feu el seu fuster i el deixà inacabat perquè el 
sorprengué la guerra No té cap valor artístic ni material car és 
fet de contraplacat i si s’hi puja de peus aviat grinyola. 

La caixa d’aquesta taula és un armari per a posar-hi els 
ornaments de la celebració. Quan hi hagi l’altar definitiu, si no 
se’n fa foc , es pot fer servir per un moble de sagristia. 

Imatges 

La imatge del titular de l’altar Sant Sebastià, és la que abans de 
la guerra servia pel tabernacle i que s’escapà de la crema  
gràcies al ferrer Rafel Balcells Carol, conegut per “Panela” que 
la pogué treure de l’església en aquells moments de confusió i 
la tingué amagada a casa seva darrera un pilot de ferregots 
durant els anys de la guerra. 

La petita imatge de Sant Antoni de Pàdua fou donada per la 
jove de cal Llorençó, Antònia Duran Morral amb motiu d’una 
prometença al tenir el seu fillet greument malalt. Aquesta 
imatge no té cap valor però la donant l’estimava tant que 
demanà que si mai se’n adquiria una altra per aquest altar, i la 
seva ja no os d’utilitat, quedaria molt contenta si la hi 
retornàvem. Ja ho sap doncs el senyor rector que adquireixi 
una nova imatge i vulgui retirar l’actual.  
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La petita imatge de Sant Josep és donatiu de Dª Francisqueta 
Pastallé, jove de cal Jordi, li havia regalat un grup d’amigues 
amb motiu del seu casament. També demana que quan la 
parròquia n’adquireixi una altra, li volguessin retornar aquesta 

que estima per ser 
un record del seu 
matrimoni. 
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Sagrari de l’altar 
del Santissim 
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p. 22 

Capella on abans hi havia l’altar del Roser 

En aquesta capella encara no hi ha res (setembre 1946) 
antigament els propietaris de poble eren els ·”cap-pedres?”  
d’aquest altar, a ells doncs el senyor rector haurà d’acudir els 
senyor rector que intenti la seva reconstrucció. En tot no es 
refiï de gran cosa; i si no vol perdre el temps no cal que demani 
res a can Amat que si bé tenen fama de tenir moltes pessetes, 
encara són més coneguts per la seva gasiveria i extremada 
avarícia, com jo he tingut ocasió de comprovar-ho per 
experiència. Si fossin jueus serien de la tribu de Isacar, però 
mai de la Dan”. 

Amb tot, quan el senyor rector, no tingui altres preocupacions 
més grosses, no li serà molt difícil reconstruir aquest altar car 
la devoció i la confraria de la mare de Déu del Roser són 
antigues i popular en aquesta parròquia. 

Trona 

L’antiga era de pedra picada i de grans dimensions. Els rojos 
tingueren de picar moltíssim per a destruir-la. L’actual és de 
pedra artificial i feina tindrà qui la vulgui enrunar. Fou feta a 
finals de 1939, al fer la reconstrucció general de l’església. 

La Sra. viuda del Dr. Bofill, mestressa de Can Coromines donà 
tres-centes pessetes per a reconstruir aquesta trona. 

El cimbori de la trona l’estrenaren els predicadors de la Sta. 
Missió l’any 1941. 

 

 

p..23 

Degut a les avantatges de la tècnica moderna de les amplificacions de la veu 
(estrenat l’equip d’altaveus durant el Sant Novenari d’ànimes de 1957) es 
deixa d’usar la trona. Per altra banda les trones, per més artístiques que 
fossin no deixen d’ésser com “floroncus” eixits en la fàbrica arquitectónica 
dels temples. Calia també ac´fer “l’intervenció quirúrgica” fent-la 
desapareixer. I que per cert es va complir al peu de la 

Afegit per Mn Llorenç Carrau 
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Cor – Harmòniums – Solfes 

El cor no va sofrir gaire amb la revolució. El qui va pagar la 
festa fou el “rotllo” que els rojos feren tirar a terra pel cèlebre 
cantor i bon cristià Pere Canals, conegut per Peret Bover. Com 
que ell era qui el tocava a les festes, a ell obligaren destruir-lo. 

Abans hi havia un harmònium molt bo que els cantadors 
encara recorden amb recança però no cal parlar-ne més perquè 
va morir cremat. 

Actualment tenim dos harmòniums. Un de petitet de quatre 
octaves que abans de la guerra era d’una entitat coral del 
poble. L’altre és una mica més grandet de cinc octaves i d’una 
sonoritat molt agradable, que si se’n sap de tocar-lo sembla 
talment una petita orga. Aquest harmònium era tot abandonat i 
espatllat a casa de l’Estevet Sala. La seva reparació costà mes 
de cinc-centes pessetes.. 

Hi ha també en el cor un moble de fusta, que en podríem dir un 
arxivador dels antics. Abans era a les golfes de la Casa de 
l’Ajuntament i, com que allà ni hi feia res, el vaig demanar al 
senyor alcalde. Aquest moble va força bé per posar-hi els 
llibres dels cantors i les solfes. 

Faristol de peu – serveix als cantors per a posar-hi el Missal 
gros a l’Ofici de  les festes. 

(és continuació del de la pàg. 22) 

lletra la profecia de Mn. Joan “i la seva feina tindrà qui la vulgui enrunar” 
costa molts jornals convertir-la després en furnícula que de moment s’hi 
col·locà la imatge del Sagrat Cor el juny de 1959. Vegi’s full dominical de 28-
6-1959) esperant la construcció del seu propi altar (Vegi’s FD. 3´7´1960 i 
següents) 

Afegit per Mn Llorenç Carrau  
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Taulons per a fer soroll.- Sota d’un banc dels fixes del Cor hi 
han dos trossos de taulons de fusta que serveixen per a picar-
hi la mainada quan el Dijous Sant volen matar els jueus a còpia 
de soroll i terrabastall. Ja els hi deixo per cada any perquè és 
molt engorrós el seu transport  i així no hi ha el perill de 
descuidar-se de posar-los, cosa molt convenient per a fer 
esbravar la quitxalla sense que surtin perjudicades altres coses 
de l’església. 

 

  

Foren retirats perquè un cop instruits en litúrgia no cal “fer esbravar la 
quitxalla”. Sota l’escenari del Centre fan molt de servei. Llorenç Carrau pvre. 
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p. 24 

Imatge gran de la Mare de Déu de Montserrat 

Quan tinguérem comprada aquesta imatge (que ens costà 800 i 
tantes pessetes) ens adonarem que era massa gran i que per 
les seves dimensions no la podien posar a cap altar. Amb la 
dèria de poder tenir la imatge el dia de la Festa Major ens 
precipitàrem empenyuts pel desig d’algunes devotes, i 
l’adquirirem sense haver-la vist encara acabada i per això quan 
arribà tots quedarem decepcionats. 

Com que no sabíem que fer-ne, al tenir l’altra, la posarem dalt 
de les estaques que aguantaven l’antic rotllo, on s’estarà fins 
que algun senyor rector hi trobi comprador o algú que l’accepti 
de franc. 

 

 

El dia 5 d’agost de 1950, Mn. Bartomeu Elies, Rector de Sta. Maria de 
Foixamb tres bons filigresos seus, vingueren a buscar la imatge que fou 
donada gratuitament per tal de colocar-la en una ermita de Foix per donar-li 
culta. Lloat sia Déu! des d’avui que no tindrem que contemplar el mal efecte 
que feia la Imatge “fenomenal” i de poc gust posada dalt de l’estacada del 
cor. 

Aquesta imatge de la mare de Déu de Montserrat en la nova ermita es 
convertirà en la “Mare de Déu de Foix” també bruna en fesomia i que la gent 
de l’encontrada li tenen molta devoció, sobretot per implorar la pluja 
sanitosa, en substitució de la verdadera, molt petita i de bona talla que per 
miracle se salva de la crema i el bon Sr.Recor la feu baixar de al poble per 
donar-li culte a la parròquia 

Tot sigui a major glòria de Déu i de la benaventurada Verge Maria. Llorenç 
Carrau pvre. rector. 
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p. 25 

Sagristia 

 

La sagristia és igual que abans de la guerra menys algunes 
portes dels armaris que s’han tingut de fer noves. Ara hi 
convindria rascar els arcs, enguixar les parets i fer un nou 
paviment. 

Les imatges que hi ha a les peanyes  són: la Puríssima, Sant 
Esteve i Sant Llorenç. Abans formaven part del retaule de 
l’Altar major. A destruir l’altar, els rabiosos de l Comitè no 
cremaren aquestes imatges pensant-se que eren d’or i que 
farien una fortuna. Sortosament , un bon senyor de Terrassa 
els va donar entenent de que ho entreguessin al Museu 
d’aquella ciutat, com així ho feren i d’allà les recollirem 
acabada la guerra. 

Sant Crist mitjà.- Fou comprat pocs dies després de la 
Lliberació a can Rius. valgué 250 pessetes. A més de presidir la 
sagristia, el fem servir pel Via Crucis dels diumenges de 
Quaresma, per la romeria a Montserrat i en els funerals de 
primera extra i extraordinaris, com per l’enterro del senyor 
rector, cosa que no és de desitjar, sinó que és preferible que 
morin essent bisbes o almenys canonges. 

Restauració de la sagristia. Es començaren les obres a l’agost de 1954 

vegi’s les fulles dominicals Nº 31-32-46 de l’any 1954 

Fou inaugurada el 8 de XII de 1954 de l’Any Sant Marià 

En la fulla nº 32 de l’agost de 1955 consta l’estat de comptes 

i en la del 26 (?46) corresponent  al 27 de juny de 1957 es liquida el compte 
25.383’35 ptes 
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Armari del Talem.- Tenim la gàbia sense ocell, o sigui el talem. 
El que ara tenim és molt petit, fet d'un cobrellit i molt de 
correguda. És una de les cosses que convé adquirir aviat, quan 

el senyor rector disposi de pessetes. 

 

Armaris de paret.- Els dos que hi ha a la paret de la banda de 
l’hort, ja existien abans. Només va caldre posar-hi els 
bastiments i fer-hi una porta nova. 

 

Els dos de la paret del Santíssim són nous i van  

  

El nou tàlem fou entregat a la Parroquia amb motiu de la meva presa de 
possessió 18 d’abril de 1949 

En la nova reforma de la sagristia un armari s’ha convertit en porta que 
comunica a la nova dependència feta de planta inaugurada el 20 d’agost de 
1960 
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p. 26 

molt bé per a desar-hi els ornaments i les sotanes dels 
escolans. Aquets dos armaris, entre el paleta i el fuster 
costaren tres mil pessetes com es pot comprovar en les 
factures. 

Calaixeres.- N’hi ha tres i fan força joc. Son de recuperació i les 
requisàrem al venir a aquesta parròquia pel març de 1939-  

Armari de paret per les canadelles. Aquest armariet va molt bé 
per guardar-hi les canadelles i les ampolles del vi i del aigua. 

 

 

 

 

 

  

Conservant-lo per a l’ús destinat, aparentment ha desaparescut perque esta 
dissimulat per una taula d’anuncis que fa de porta 
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p. 27 

Ornaments i roba 

Els ornaments que tenim són: 

Casulles: Una de blanca i en molt bon estat. És d’abans de la 
guerra. 

Negres: dues. Una és d’abans de la guerra i l’altra és feta d’un 
vestit vell de núvia que ens donaren. 

Morades: dues. La que té la forma usual fou comprada després 
de la Lliberació. La que té una forma estrangera és regalada. 

Blava; una. Es salva de la crema, portant és d’abans. 

Verdes: dues. La del verd més clar, és donatiu del Monestir de 
Montserrat. L’altra és donatiu de l’estranger.  

Vermelles: dues. Una d’antiga i amb rams d’or i que havia estat 
molt bona; ara comença a desfilar-se però encara llueix força. 
Ja la teníem abans de la guerra. L’altra casulla vermella, 
pàl·lida està molt passada i no té vida per gaire temps. 
Procedeix de l’estranger, millor dit de Polònia, on els alemanys 
robaren a les esglésies i enviaren algunes cosetes a Espanya. 

Tern: un de vermell comprat a can Subirana després de la 
lliberació. Consta de casulla, dues dalmàtiques, tres maniples, 
tres estoles i un humeral.. 

Capes: Blanca, vermella, verda, morada. Aquestes són 
comprades a can Subirana després de la guerra.  

També tenim una altra capa blanca, que ens regalaren a 
Montserrat. 

La capa negra la feren les nostres noies d’una roba que 
comprarem i d’uns galons d’or que ens donaren a Montserrat. 

p. 28 

Humeral: n’hi ha un de domàs blanc i forro vermell 

Roquets de sacerdot   9 

Albes de sacerdot    6 
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Albes escolans    2 

Cíngols     10 

Amits      10 

Purificadors     17 

Lavabos     19 

Corporals     7 

Estovalles altar    24 

Tapets     7 

Roquets escolans    24 

Cintes amits     4 

Bonets     5 

Sotanes escolans negres 

Sotanes escolar vermelles 

Draps negres funerals   9 

Faristols per la missa   2 

 

p. 29 

Calzes i copons 

Hi ha tres calces. El més bo és donatiu d’un antic rector de la 
parròquia, Mn Hermenegild Bach, és de plata dorada. Sota el 
peu hi ha la següent inscripció: “H.B. ) junio 1999” Fou salvat 
de la destrucció roja pel bon feligrès Elies Aris Pastallé. 

El calze segon també és d’abans de la guerra i el guardar el bo 
cristià Pere Pidelaserra Durán de cal – Josefina – Aquest calze 
és de tamany molt alt, de cap mèrit artístic. És de plata i jo el 
vaig fer daurar. 
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El tercer calze, també de metall dorat, és de tamany molt petit. 
Procedeix dels donatius que feren els catòlics estrangers a la 
esglésies d’Espanya quan fou acabada la nostra guerra civil. 

Copons.- Tenim dos copons complerts i un pixis de recanvi. El 
copó gros té dos pixis de recanvi. És de plata daurada i 
l’estrenarem per allà l’any 1900 (?). Sota el peu ja hi ha la 
inscripció. Fou fet amb plata que recolliren de feligresos. 

El copó petit és de metall blanc. No hi ha pixis perquè ja en fa 
la mateixa copa. A cal Benet salvaren la copa i la tapa i jo 
després de la guerra hi vaig fer fer el peu actual. 

Coponet per a la comunió privada.- És d’abans de la guerra. Jo 
diria que és de plata. 

Coponet pel viril de la custòdia.- És una capsa de llautó 
d’aquelles que serveixen per posar-hi les hòsties de celebrar. 
La vaig comprar a can Rosanti de Barcelona. 
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p. 30 

Custòdia 

La custòdia és de metall daurat i ens costà 500 pessetes. Fou 
comprada al senyor rector de Martorell que ens la vengué a 
aquest preu per haver-ne comprat ell una altra de millor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p. 31 

Vera Creu 



Página 42 de 47 
 

La relíquia ens la proporcionà el bisbe, fill del meu poble Sant 
Llorenç Savall, Pere Matías Solà Farell, caputxí, bisbe titular de 
Colofon. El document que acredita la seva titularitat és a l’arxiu 
parroquial. 

Capseta per la clau del Sagrari 

Fou comprada a can Domènech i costa 75 pessetes. És donatiu 
de Montserrat Turu Campmany, de cal Benet, senyoreta de 
moltes prendes i que per molts elogis que se’n fes, encara ens 
quedaríem curts, car és la persona que ha treballat amb més 
zel i amb més desinterès per la parròquia. És quieta i no fa 
soroll, sembla que no es mogui i amb tot, fins ara ha estat 
l’anima de totes les activitats parroquials. Que Déu li pagui. 
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p. 32 

Relíquia de Sant Vicenç 

Aquesta relíquia també ens la proporcionà el bisbe de Colofon, 
Excm. P. Matías Solà, caputxí. En l’arxiu hi ha el document de 
la seva autenticitat. 

El relicari és de metall daurat, comprat a la casa Rosanti de 
Barcelona. 
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p.33 

Sants Olis 

Tenim una capseta de fusta amb les tres àmfores de metall 
platejat que foren comprades a l’argenter Sunyer de Barcelona 
pel preu de 125 pessetes. Sortosament vaig guardar-ne el 
rebut, car al cap d’una any m’escrigueren reclamant-me el seu 
import, i al presentar el rebut d’haver-les pagat , s’excusaren 
amb el canvi de caixer que els havia deixat les coses molt 
embrollades. Naturalment que no les vaig tenir de tornar a 
pagar. D’ençà de llavors tinc més cura en demanar i conservar 
els rebuts, car l’experiència ensenya a ser previsor. 

Sants olis baptisme.- 

Els tenim en una capseta de plata que una bona família pogué 
salvar durant la guerra. 

Extremunció 

(òleum infirmorum) Aquest O.J. és en una capseta de metall 
platejat comprada a can Domenech pel preu de 75 pessetes. 

p. 34 

Creus processionals i Cirials 

En tenim dos jocs, un de fusta i un de metall daurat. 

El de fusta és molt senzill i serveix pels enterraments i per les 
festes petites- Té l’avantatge que és molt lleuger i els escolans 
no es cansen. La creu és feta pel fuster i els brocs dels cirials 
perteneixen als canelobres de l’altar major. 

La creu processional i els cirials de metall són comprats a can 
Domenech 

Caldereta d’aigua beneita.- Es de metall daurat 

Salpasser.- N’hi ha dos: un de metall blanc i un altre de metall 
groc o daurat. 

Incencers i naveta.- Són de llautó i comprats a can Domenech 
pel preu de cent pessetes que regalà el senyor Vicens Turu 
Campmany el dia que els seus nois feren la primera comunió. 
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Campanetes.- En tenim quatre: Una de més grosseta per les 
festes de gran concurrència, dues de més petites per l’altar 
major i l’altar del Santíssim i una altra per la trona. 

 

p. 35 

Candelers i florers 

Els sis de la credença de l’altar major, del Santíssim, Sant 
Isidre, són de metall. 

A l’altar de la puríssima n’hi ha quatre de fusta. 

També hi ha cinc parells de candelers de metall. Aquets són de 
tamany més petit i serveixen per la missa, rosari, etc. 

Un parell de canelobres petits de metall de cinc brocs cada un. 

Un parell de canelobres petits de fusta d’olivera, de tres brocs 
cada un. 

p. 36 

Monument Setmana Santa 

Es fa a l’altar major. S’utilitzen unes escales massisses i molt 
pesants, salvades de la guerra que està, al peu de l’escala del 
cor. Es posa una escala d’aquestes a cada banda de l’altar, 
entre elles s’hi posen unes fustes fetes a mida, formant així 
tres cossos d’escala. 

 

Urna,- És un sagrari fet pel nostre fuster i que va servir fins que 
varem adquirir el de metall. La seva decoració és feta per la 
Srta. Maria Comellas Morral, de cal Sereno, mestressa nacional 
de Monjos del Penedès. 

Actualmentment serveixen de biquel (?) de l’amtrar de la capella del Sant 
Crist que, a la vegada, per seguir les disposicions litúrgiques, fa de capella 
del Monument 

Mn. Llorenç Carrau 
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Cinta per la clau de l’urna.- Es un obsequi de Maria Puig 
Boladeres, de cal Regalat, mestressa nacional del Pla del 
Penedès. L’hem estrenada l’any 1947. 

L’urna està guardada (quan no serveix) dalt del Cor, damunt 
d’un requartet que hi ha. La clau i la cinta estan dins d’una 
capseta de cartró que hi ha al calaix de dalt de la calaixera del 
mig de la sagristia. Totes les fustes o llates que es necessiten 
pel monument estan al peu de l’escala d’anar al Cor. 

 

p. 37 

Salpàs 

Les llibretes que anuncien les funcions de la setmana, diuen tot 
el què del salpàs pot interessar el senyor rector. 

A l’arxiu hi ha una llibreta on consta tot el que es recull durant 
el Salpàs i la propina que es dona als escolans. Es una 
curiositat que pot servir d’orientació. 

Els escolans tots es deleixen per anar-hi, però jo feia torns de 
tres o quatre, escollint els més complidors per anar a pagès, 
que és on més els agrada pels obsequis que ens fan.. 
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. 38 

 

 

 

 

 

 

 


