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EL PER QUÈ DEL LLIBRE 
EL MARTIRI DELS TEMPLES

Que arribi d’una vegada la plena reconciliació!

Ho desitgem!

Ho sol·licitem!

Ho esperem!

Han passat 72 anys de l’inici de la malaurada Guerra Civil del 1936-1939, i segons sembla 
encara hi ha ferides obertes i sagnants. Quan les cicatritzarem definitivament? No passa una 
setmana sense que s’editi un estudi o aparegui una nota informativa que pot fer trontollar 
la convivència —que almenys existeix aparent— entre nosaltres. Un exemple d’això seria la 
informació de la qual es van fer ressò tots els medis de comunicació aquest mateix mes de 
setembre del 2008. En ella es referien unes declaracions del jutge Garzón, que deien tex-
tualment: «Garzón xifra en 114.266 el nombre de desapareguts entre els anys 1936 i 1939, i 
ordena l’exhumació de 19 tombes».

Nosaltres ens preguntem de nou: El nostre país mereix ja la reconciliació? La “memòria 
històrica” pot ser una bona autoteràpia si es practica per les dues parts. Ho diem amb tota 
sinceritat: el present llibre El martiri dels temples no pretén ser altra cosa que fer paleses les 
ferides d’un notable sector de la tragèdia, per, tot seguit, guarir-les. Les ferides, doncs, no 
poden restar obertes massa temps, cal cloure-les, i no intentar avivar-les sinó minvar-les, i 
així al final esvair-les. Aquesta és la nostra intenció en publicar el present estudi. Abans, 
però, cal descobrir aquestes ferides, malgrat ens produeixin un enorme sofriment no vol-
gut.

Totes les diòcesis catalanes tenen el seu martirologi de la persecució religiosa del 1936-
1939. L’objectiu bàsic d’aquestes edicions no era altre que presentar la vertadera història 
de les víctimes de l’anomenada “persecució religiosa (1936-1939)”. El primer martirologi 
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de Catalunya l’escrigué el nostre antecessor Mn. Josep Sanabre l’any 1943. Ell el va escriu-
re amb aquesta finalitat. El seu company Mn. Manuel Trens —director del Museu Dioce-
sà de Barcelona— volia presentar un catàleg de les destrosses que els temples havien patit 
d’arreu d’Espanya entre els anys 1936-1939, i àdhuc començà el catàleg per Tarragona amb 
l’edició d’una sèrie de fascicles amb el títol Monumentos sacros de la que fue la España roja 
(sic). L’amplitud que hauria de tenir l’esmentat catàleg va fer que el projecte esdevingués una 
utopia, però l’immens treball previ roman intacte a l’Arxiu Diocesà de Barcelona. Escriví 
a totes les diòcesis espanyoles, i hi ha la contestació de moltes d’elles. Els dossiers de Bar-
celona són prou significatius i complets com perquè els puguem anar editant. Hi ha detalls 
molt interessants, com poden ser les aventures que ens expliquen el retorn de la custòdia de 
Barcelona. El mariscal Philippe Pétain, ambaixador de França a Madrid a finals del 1939, 
va prometre que la custòdia, que es trobava a París, tornaria a Barcelona. També és curiosa 
la manera com se salvaren la imatge i les joies de la Mare de Déu de la Mercè.

Però no sols a l’arxiu de Mn. Trens trobem notícies de les desfetes de Barcelona, sinó també 
de Tortosa, Gandesa, Falset, el Priorat, el partit judicial de Tarragona, de Valls, de Barberà 
(Montblanc), el Vendrell, Arenys de Mar, Berga, el Penedès, Vilanova i la Geltrú, el Llo-
bregat, el Bages, Osona, Granollers, Terrassa, Sabadell, Mataró, la província de Girona, de 
Lleida, el partit judicial de Solsona... Tot es troba a l’arxiu particular de Mn. Trens custodiat 
a l’Arxiu Diocesà, i també a un informe fet per la mateixa Generalitat el gener de 1938, que 
conté el següent epígraf: «Inventario de les edificios de carácter religioso del territorio de la au-
diencia de Barcelona con expresión de su destino. Generalitat de Catalunya, año 1938».

Hom observa que l’anterior “inventario” fou emprat tant per Mn. Trens com per Mn. Sana-
bre. Però calgué esperar a l’any 1962 perquè el canonge Dr. Àngel Fàbrega edités el primer 
inventari de la situació de les esglésies del bisbat de Barcelona i de les obres de reconstruc-
ció. El títol és Labor pastoral de un gran pontificado (referint-se al del Dr. Gregorio Modre-
go). Tanmateix no és fins el 2000 que casualment es troba el famós informe que possiblement 
fou enviat a Roma i que resumeix totes les respostes a les enquestes que just després de la 
guerra els rectors de les respectives parròquies del bisbat hagueren de complimentar i que 
també ens parlen dels inicis de la gran restauració de totes les esglésies de la diòcesi de Bar-
celona i de la recuperació dels seus arxius. Aquesta fou la gran sort que tinguérem quan va 
arribar a les nostres mans el dit resum (informe), a l’ensems que aquest fet ens va esperonar 
a iniciar la publicació, i així fer realitat la utopia dels nostres antecessors Mn. Sanabre i Mn. 
Trens.

El títol del present llibre és El martiri dels temples de la diòcesi de Barcelona 1936-1939. Òb-
viament el “martiri dels temples” és un estudi paral·lel al martirologi que abans hem citat. 
Un estudi necessari no sols per a acomplir la finalitat bàsica de contribuir a una investigació 
objectiva, verídica i a una esperada eficaç reconciliació, sinó també per a fornir els elements 
que la metodologia exigeix a l’hora de confeccionar el Catàleg Monumental de l’Arquebis-
bat. Efectivament l’any 1981 editàvem —per disposició del cardenal Jubany— el primer vo-
lum de l’esmentat Catàleg. Aquest incloïa les parròquies del Vallès Oriental. Actualment 
ja portem set volums publicats, i en tots ells en referim necessàriament al que van patir els 
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monuments i els objectes sacres durant la guerra civil dels 1936-1939: es fa referència als 
edificis, els retaules, l’orfebreria, la indumentària, les pintures, les escultures..., tot el que 
hi havia abans de la guerra i el que va quedar després. Aquestes informacions eren difícils 
de conèixer, ja que no s’havia fet un estudi global i esquemàtic sobre elles. D’aquí, doncs, 
que el present llibre ens faciliti moltíssim la feina per poder prosseguir amb el nostre Ca-
tàleg, alhora que serà una bona eina per aquelles persones que vulguin, per exemple, ela-
borar monografies de les parròquies o estudis d’història de l’art a casa nostra. En la guerra 
civil, com veurem, es va perdre molt, moltíssim, però per altra banda després de la guerra 
els nous artistes van tenir l’oportunitat d’oferir les seves millors “arts” al servei de l’Esglé-
sia Catalana; tanmateix algunes realitzacions són molt penoses, malgrat que la majoria són 
força reeixides.

Algunes autoritats republicanes (com el Sr. Jaume Miravitlles Comissari de Patrimoni Artístic 
de la Generalitat) contemporanis a la gran desfeta deien que el que es va cremar era de poc 
valor artístic, posant com a exemple l’església barroca de Betlem a les Rambles. És ben cert 
que conscient o inconscientment s’equivocaren en el seu judici. No s’atreviren, però, a parlar 
ni de Santa Maria del Mar ni de Santa Maria del Pi... El que sí és cert és que molts dels autors 
de tan grans destrosses buscaven per sobre de tot la destrucció de qualsevol senyal religiosa. 
Mn. Trens en citar a l’artista Darius Vilàs afirma que moltes pintures al fresc van ser cremades 
i destruïdes amb àcid sulfúric perquè no hi hagués possibilitat de restaurar-les. “Calia destruir 
i esborrar qualsevol signe religiós”, aquest sembla que era el lema.

El martiri dels temples de l’antiga diòcesi de Barcelona es fa ben palès mitjançant les més 
de cent fotografies que s’inclouen al capítol IV del “Reportatge informatiu i fotogràfic”. No 
són necessàries gaires paraules davant de tantes i tan grans destrosses. Però, ultra aquestes 
il·lustracions, presentem sistemàticament el balanç de la destrucció i els primer intents de 
restauració amb gran quantitat d’arquitectes, rectors, artistes... que junts impulsaren les res-
tauracions. Tot plegat és una informació molt viva i de primera mà. També hem de dir que hi 
ha casos d’imatges i retaules desapareguts el 1936 que han tornat a la parròquia després de 
molts anys. El present estudi sols es refereix a les denúncies que els rectors formulen; i per 
això caldrà completar la informació amb el Catàleg Monumental que editem periòdicament. 
No es tracta, però, ni dels convents ni dels monestirs.

Creiem que és palesa la nostra doble intenció en publicar el present llibre, i desitgem que 
sigui ben interpretada: volem presentar un instrument útil a l’hora de catalogar la història 
del patrimoni eclesiàstic de l’antiga diòcesi de Barcelona, i a l’ensems i principalment volem 
contribuir a la possible reconciliació definitiva d’una guerra civil que mai s’havia d’haver 
produït a casa nostra.

Josep M. Martí i Bonet
Arxiver Diocesà 
i Delegat del Patrimoni Cultural 
de l’Arquebisbat de Barcelona  
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A TALL D’INTRODUCCIÓ: 

TESTIMONIS DE LA DESFETA

NINGÚ PENSAVA QUE DURARIA TANT

“És qüestió d’un dia o dos” deien. I els menys optimistes afegien “una setmana”. Així s’ex-
pressava la gent astorada en conèixer la notícia de l’aixecament militar que encapçalà el ge-
neral Franco al Marroc el 17 de juliol de 1936, i que fou secundat l’endemà per altres guar-
nicions de l’Estat Espanyol.

A Barcelona, però, l’enfrontament entre els insurrectes i els republicans no van arribar fins 
el 19 de juliol de 1936. El bàndol opositor al favorable a Franco estava constituït per forces 
lleials a la República i per nombrosos contingents del Front Popular armats precipitadament 
i amb l’aquiescència més o menys volguda per la mateixa Generalitat de Catalunya. Cal dir 
que la victòria de les forces d’esquerra sobre els militars revoltats, malgrat les baixes, va ser 
viscuda a Barcelona ─per un ampli sector de la població─ triomfalment. Però a ningú se li 
va ocórrer que aquells fets que van desencadenar una allau d’assassinats, podien ser l’inici 
d’una llarga i cruenta guerra civil que havia de durar tres anys, amb unes conseqüències que 
encara avui podem palpar després de setanta-dos anys. Conseqüències, certament, apaiva-
gades gràcies a una efectiva transició vers la democràcia (entre els anys 1975 i 1980) i als in-
tents ─potser no massa reeixits─ d’una autèntica reconciliació.

LA BAFARADA DE SANG

Encara avui ─l’any 2008─ hom s’esborrona quan percep la “bafarada de sang” que Espanya 
respirava a ple pulmó en l’esmentada guerra i durant la llarga postguerra. Així ho deia el 
gran literat Georges Bernanos: 

«Espanya viu sota el signe de la mort... desenterren cadàvers. La cosa ha començat per un 
cop d’estat militar. La gent deia: “És qüestió d’un dia o dos”. Els menys optimistes afegien: 
“Una setmana”... Ara Espanya respira a ple pulmó una bafarada de sang».
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ES POT DIR QUELCOM MÉS...?
Aquesta guerra civil del 1936-1939 ha generat moltíssima producció literària-històrica. Es 
pot dir, doncs, alguna cosa més? Darrerament s’han editat importants aportacions d’aspec-
tes nous sobre ella i l’abast de les seves conseqüències. Totes elles han de ser valorades o al-
menys respectades i tingudes en compte. De la mateixa manera també voldríem que el pre-
sent llibre fos objecte de respecte, car òbviament la intenció és aportar informacions força 
exhaustives de les conseqüències de la guerra civil i de la seva annexa persecució religiosa 
del patrimoni cultural, amb el resultat de quasi mig miler de temples martiritzats en aquells 
primers dies de l’esclat de la revolta aquí, a casa nostra: l’antic bisbat de Barcelona. 

ELS TESTIMONIS ESCRITS COINCIDEIXEN AMB LES NOTÍCIES DE LA DESFETA DEL PATRIMONI CULTURAL

En el nostre intent, ens han ajudat dos conjunts de fonts documentals, ambdós prou fra-
pants: els testimonis d’aquells que van viure “a ple pulmó aquella bafarada de sang” i els de 
la destrucció de tantes i tantes obres d’art. Són testimonis directes i molt propers als fets, 
expressats en enquestes, fotografies i informes no posteriors al 1941. Tots ells són dignes al-
menys d’ésser escoltats, ja que vénen avalats per centenars de fotografies i informes que pro-
cedeixen de les mateixes parròquies que sofriren aital destrucció en el seu personal i en llurs 
edificis i objectes d’art, i per això nosaltres en volem deixar constància en aquest llibre.

UNS TRENTA AUTORS OPINEN

Tanmateix, caldrà de bell antuvi presentar breument els testimonis directes de persones 
─totes elles de molt digne crèdit─ que s’expressen sobre allò que per a ells fou la guerra ci-
vil del 1936-1939, com la defineixen? quins eren els objectius de la mateixa? Serà l’opinió 
d’aquests autors sobre les “salvatjades” que es produïren a Barcelona, i també els terrorífics 
bombardejos sobre la Ciutat Comtal...  També serà l’expressió autoritzada sobre la possible 
o impossible reconciliació, i sobre el judici sobre la mateixa guerra.

Finalment caldrà exposar uns temes que constantment apareixen en tot el llibre: milícies 
populars, exèrcit regular, col·lectivitats agràries, partits i sindicats revolucionaris, l’estament 
eclesiàstic de Barcelona, el patrimoni cultural d’abans de la Setmana Tràgica del 1909, el 
d’abans del 1935, i el d’abans del mes de juliol del 1936... Tots aquests temes han estat trac-
tats exhaustivament, tanmateix cal apuntar-los per poder disposar d’unes pautes d’interpre-
tació, i especialment per entendre les respostes a les enquestes, que és la part ─creiem─ més 
substanciosa del present llibre.

En primer lloc presentem de forma molt esquemàtica allò que unes trenta personalitats pen-
saren sobre la guerra civil del 1936-1939. Seguim, en bona mesura, les citacions del llibre de 
Josep de C. Laplana i Santi Barjau Rico en el llibre intitulat Cartells de la Guerra Civil Espa-
nyols de l’Abadia de Montserrat (Museu de Montserrat, 2008, pàgines 41-46).
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DE QUINA MANERA CALDRIA DEFINIR LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA DEL 1936-1939?
En primer lloc podem preguntar-nos de quina manera es podria definir la Guerra Civil Es-
panyola segons alguns testimonis qualificats per fer-ho. Els sorprenents adjectius que acom-
panyen la Guerra Civil van des de la “tragèdia”, la “salvatjada” i la “crueltat”, fins la “malal-
tia”, la “catàstrofe”, un “cúmul d’heroisme” i “fanatisme”.

El literat Koestler afirma: «Les altres guerres han estat una successió de batalles; aquesta 
és una successió de tragèdies». Més lúcid és el canonge de Barcelona Carles Cardó —gran 
literat i publicista eminent— en afirmar, comparant les “dues tradicions” que estigueren 
presents en la llastimosa i “recent” història d’Espanya, que la “tradició dolenta” va imperar 
en la Guerra Civil i en la postguerra. Diu així:

«A Espanya, mai en la seva història la tradició dolenta no havia actuat d’una manera tan 
plenària. Els problemes espanyols es trobaven tan enverinats des de feia un segle que tots 
alhora arribaren a llur màxima explosió, aconduïts a banda i banda per continuadors de tots 
els sinistres personatges, desviadors de les rutes peninsulars: els nobles militars anàrquics, 
ara desdoblats, que a Castella i Aragó havien pertorbat i retardat la Reconquesta; los con-
quistadores d’Amèrica, que estigueren a punt de fer fallir l’obra grandiosa d’aquell conti-
nent; els exclusivismes de la colonització americana; els torturadors dels Països Baixos, que 
hi crearen el mal nom d’Espanya, que encara hi dura; els falsos teòlegs partidaris del bap-
tisme forçós; els predicadors del pseudomessianisme, sempre promptes a fer la guerra santa 
en defensa de la religió; los curas guerrilleros; els Olivares, que substituint la suavitat per la 
violència trunquen el procés de formació de la nacionalitat i en comencen la desmembració, 
els anarquitzants de la Catalunya amargada, tan propensos a l’apel·lació a la revolta; els in-
cendiaris de convents del 1935, els milicians i els cabecillas, que durant el segle XIX havien 
repetidament sotragat la Península amb llurs violències; els decadentistes, que a cada mo-
ment de forta crisi han apel·lat a les potències estrangeres; els rics durs de cor incapaços de 
basar llur felicitat en altre que en la misèria dels pobres... Contra uns i altres creiem que la 
salvació de la Pàtria es troba en l’abandó de la “tradició dolenta” i en un estudi ben profund 
de la “bona”, tan aviat com Espanya torni a una normalitat que faci possible la meditació 
serena...»  

Ens podem preguntar com les autoritats eclesiàstiques romanes veien la Guerra Civil. En 
primer lloc aportem un fragment de la carta de Charles Roux (18-IV-1937) que es refereix 
a un altíssim càrrec vaticà que després esdevindria el cardenal Tardini quan era substitut de 
la Secretària d’Estat (del Vaticà): 

«Monsenyor Tardini es planyia de l’odi existent en les dues parts en lluita a Espanya i de les 
massacres fetes en els dos costats, i sobre aquest afer va utilitzar l’expressió “Són uns salvat-
ges!»

El papa Pius XI qualifica la Guerra Civil Espanyola d’imposició del terror. Diu: «No es pot 
dir que les atrocitats són un fenomen transitori que acostumen a acompanyar qualsevol re-
volució, que són excessos aïllats d’exasperació que trobem en qualsevol guerra; no, són el 
fruit natural del sistema, que mancat de tot fre interior utilitza impunement el terror.»

Introducció
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Bombes de Franco a Barcelona. Autor: Lluís Lleó Arnau, “Assassins”, 1938. Litografia tres tintes. 100 x 70 cm. 
Promotor: UGT. Impremta Gràfiques Ultra – Barcelona. Ho he tret de Josep de C. Laplana i Santi Barjau Rico: 
Recordar per no tornar-hi. Cartells de la Guerra Civil Espanyola de l’Abadia de Montserrat (Edició del 2008)
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La Guerra Civil Espanyola del 1936-1939 fou una frapant contradicció entre els valors posi-
tius i els contravalors . Així ho afirma Octavi Paz:

«La guerra espanyola és plena de gestos d’heroisme i de crueltat, ingenuïtat i lucidesa tràgi-
ca, fanatisme obtús i generositat... Poques vegades a la història tantes bones raons han por-
tat tantes ànimes virtuoses a cometre tantes accions perverses.»

Àdhuc el comunisme es presenta honorable però equivocat. Així diu Koestler:

«En els anys 30 fer-se comunista no era una moda passatgera, sinó una expressió sincera 
i espontània d’optimisme, nascuda de la desesperació: una revolució avortada de l’esperit, 
una falsa albada de la història. Encara avui crec que aquella atracció era un error honorable. 
Ens vam equivocar per motius correctes...»

Certament que en aquesta darrera frase es palpa la decepció per un error comès, tanmateix 
no es diu que aquest error portà molta sang innocent. No fou sols un error honorable, sinó, 
en part, una injustícia sagnant.

El beat Dr. Pere Tarrés en el seu inèdit “diari de la guerra (1936-39) a Barcelona” (pàg. 51) 
afirma: a Catalunya, “la nostra terra ha perdut el seu patrimoni artístic i espiritual, obra de 
segles, admiració del món civilitzat. S’han perdut obres d’art, arxius, monuments que no tin-
drem mai més. S’ha canviat àdhuc el nom dels pobles que portaven nom de sant. S’ha pretès 
desfigurar la configuració espiritual de Catalunya. S’ha permès la persecució i l’assassinat 
dels sacerdots i bisbes, molts, molts d’ells il·lustres i glòria de les lletres catalanes i espanyo-
les als ulls de tot el món”.

GUERRA DE CASA EN CASA

Fou una guerra que es va lliurar no sols en els camps de batalla, sinó que també de casa 
en casa, amb el “chivatazo” com a arma (forma de vulnerar la més pregona llibertat). Així, 
presentem un decret que fou publicat pel Comitè de Sabadell i que repugna la més mínima 
sensibilitat del dret a la intimitat personal. Era una autèntica dictadura. Deia:

«Comitè local de defensa. Aquest comitè ha pres l’acord de concedir a tots els ciutadans que 
a casa seva tenen material u objectes religiosos, per portar-los a la Covartera, de les 8 del 
matí a la una del migdia i de les 4 de la tarda a les 8. Els que no compleixin aquesta ordre 
seran considerats facciosos i, per tant, hauran d’assumir les conseqüències. Sabadell, 8 de 
setembre de 1936. Pel comitè, Josep Pardell.»

Es cercaven els “infectats”, els facciosos pel sol fet de posseir un objecte religiós. On estava 
el dret de la persona a la seva intimitat? Cal dir, però, que en el bàndol franquista també es 
perseguiren, durant i després de la guerra, els “infectats” i “facciosos”. Era una guerra de 
casa en casa, i no sols de grans batalles.

Introducció
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ODI CONTRA ODI

Era l’odi contra l’odi que tan tràgicament ens descriu Jacques Maritain quan diu “Erigir odi 
contra odi és preparar la catàstrofe de la vida pública”. 

Jenny Ballou s’expressava amb aquestes paraules:

«La guerra espanyola posà de relleu les falsedats sobre les quals se sedimenta la nostra ci-
vilització.» 

Malgrat tot hi ha qui considera molt positiu el fet d’haver participat en aquesta anòmala 
guerra. Així, Georges Orwell, en el seu llibre Homenatge a Catalunya, diu:

«Aquesta guerra, en la qual vaig jugar un paper tan ineficaç, m’ha deixat uns records funes-
tos en la seva majoria; però malgrat tot, per res del món no me l’hauria volgut perdre; tot i 
que pot semblar estrany, tota aquella experiència no va esfondrar la meva fe en la decència 
dels éssers humans, ans al contrari, me l’ha enfortida.»

OBJECTIUS DE LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA

Ens podem preguntar què pretenien els dos bàndols, tan contundents en una guerra tan pe-
culiar i tan anòmala? Giorgio La Pira (abril de 1939) escrivia des d’Itàlia: 

«D’acord amb els “iura belli” del mestre Francisco de Vitoria, s’haurà de tenir present que 
l’objectiu d’una “guerra justa” no és la destrucció del poble enemic, sinó la implantació del 
dret i la defensa de la pàtria. Obtinguda, doncs, la victòria i acabada la guerra, caldria fer 
un ús molt modest de la victòria, ja que la major part dels ciutadans han combatut de bona 
fe en defensa de llurs principis.»

No es podia dir més clar. Tanmateix el general Franco, en vèncer els seus enemics, no es dei-
xà portar per l’ús modest de la victòria. Ben al contrari.

NO ERA UNA GUERRA, ERA UNA MALALTIA

Però es que la nostra guerra civil “no era una guerra, sinó una malaltia”, tal i com afirma 
Antoine de Saint-Exupery. Els piquets d’afusellament feren més morts que els fronts de 
guerra, purgant els portadors de gèrmens, i les milícies anaren de casa en casa cercant “in-
fectats”. Aquest fou un dels objectius més terrorífics de la guerra, la cerca de l’extermini de 
la mateixa Espanya. Així ho deia clarament Jacques Maritain: 

«La guerra que s’està fent a Espanya és una guerra d’extermini; no solament tendeix a arru-
ïnar Espanya totalment, sinó també a provocar un conflicte universal.»
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EN ELLA ES POGUEREN VEURE NOVES I INFERNALS PRÀCTIQUES 
Fou una guerra de proves paoroses. Podriem dir que s’estava preparant la propera guerra 
mundial, i Espanya fou el “conillet de proves”. S’empraren armes que volien vèncer, ani-
quilar, arrasar una de les dues parts d’Espanya, perquè mútuament es volien esborrar del 
mapa geogràfic i humà de l’anomenada “pàtria”. Ho deia clarament Luigi Sturzo el 20 de 
desembre de 1937: “No es pot destruir la meitat d’Espanya per tal de donar la victòria a 
l’altra meitat”. L’objectiu, doncs, de la guerra, era la destrucció de la meitat d’Espanya que 
resultés vençuda. I això es pot aplicar tant a un bàndol com a l’altre. El mateix Luigi Stur-
zo, el 3 d’octubre de 1936, deia que en la pràctica ambdues parts empraven la dictadura més 
despietada: 

«Insurrecció, guerra civil sense pietat, enfrontament de dictadures que repugnen a una mo-
ral comuna.» 

Així, doncs, cap dels dos bàndols està net de culpa.

VENIEN A ESPANYA A MATAR FEIXISTES?
Alguns combatents van comprendre la mentida que amagaven els objectius inicials que s’ha-
via proposat cada bàndol. D’aquesta manera, i amb una objectivitat esfereïdora, Georges 
Orwell afirmava:

«Jo havia vingut a Espanya com a brigadista, per matar feixistes; però aquell enemic que 
corria davant meu sostenint-se els pantalons, no era un “feixista”, era visiblement un prò-
xim, semblant a tu, si se te’n van les ganes de disparar.»

Aquesta era la crua realitat. S’assolien uns objectius ben diferents als proposats en les dues 
pantalles contradictòries de propaganda.

“SÓN UNS SALVATGES”
Endinsem-nos en el testimoni de persones que van viure aquella gran tragèdia, i a l’ensems 
procurem veure el panorama d’aquelles dues societats enfrontades en una lluita fratricida. 
Hi ha suficients testimonis de l’ambient que es percebia, per exemple, a Barcelona en aquells 
dies tan tristos de la nostra guerra civil. En primer lloc, hom observa que en el panorama 
de les dues Espanyes es feren grans salvatjades. Ja recordem l’expressió que deia un altíssim 
càrrec del Vaticà, Monsenyor Tardini: “són uns salvatges”. I Jacques Maritain afirmava:

«Els horrors rojos han revelat el salvatgisme humà. Ara, però, ens comencen a arribar els 
testimonis del terror blanc, i manifesten ben clarament un nivell de crueltat i de menyspreu 
envers l’existència humana de rara alçada.»

Aquests actes cruels incidiren en el moll de l’ànima de moltes persones, i creiem que encara 
no han cicatritzat del tot a l’Espanya del 2008. Ja Albert Camús deia:
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Barcelona. Catedral. Bombardeig de les tropes franquistes.
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«Els homes de la meva generació portem Espanya al cor, com una ferida sense cicatritzar. A 
Espanya vam aprendre que hom pot tenir raó i ésser derrotat, que el coratge i el sacrifici de 
vegades no reben cap recompensa. Aquesta és la causa que explica que molts homes, arreu 
del món, hagin sentit el drama espanyol com una tragèdia personal.»

L’IMPACTE DELS BOMBARDEIGS DE BARCELONA

Hi ha testimonis escrits, però també visibles encara avui en la Barcelona actual, que clamen 
un crit d’atenció a tots aquells que passegen, per exemple, per la plaça de Sant Felip Neri o 
davant del monument erigit a la Gran Via, enfront del teatre Coliseum. Tots ells són testi-
monis d’una prova despietada protagonitzada pels feixistes italians i almenys amb l’aplaudi-
ment enardit del mateix general Franco. Així tenim el testimoni d’un alt càrrec de la política 
nord-americana Cordell Hull, secretari d’Estat dels Estats Units. Deia:

«En ocasió dels darrers bombardeigs de Barcelona, quan la pèrdua de vida entre la pobla-
ció no combatent segurament és més gran del que mai no s’havia vist en la història, crec que 
parlo en nom de tot el poble americà quan expresso un sentiment d’horror i quan formulo 
la profunda esperança que en el futur els centres de població civil no esdevindran més els 
objectius de bombardeigs militars des de l’aire.» 

Pel que sembla, però, aquest sentiment expressat pel secretari nord-americà era o fals o de 
poca consistència, car pocs anys després la despietada direcció d’aquell país manà arrasar, 
mitjançant la bomba atòmica, dues grans ciutats del Japó. Tanmateix, els bombardejos de 
Barcelona provocaren un reclam suplicant la salvaguarda de tantíssimes vides totalment in-
nocents. Òbviament, però, l’aviació i els consegüents bombardeigs foren un element inno-
vador i decisiu en la Guerra Civil Espanyola. El 1936 l’exèrcit espanyol tenia una aviació in-
significant i molt antiquada. Tot i que les potències que recolzaven els bàndols contrincants 
(Alemanya, Itàlia i Rússia) van aprofitar la Guerra Civil per experimentar llur material bèl-
lic. Els bombardeigs a Barcelona foren molt efectius en ferir els edificis de la gent civil i cau-
saren moltes víctimes. Les cases, monuments i també esglésies, resultaren afectats. Tenim la 
plaça de Sant Felip Neri com a testimonis material, en la qual encara s’hi pot veure l’efecte 
de la metralla a les respectives façanes. També l’aviació de Franco —italiana— va fer un 
gran esborranc a la part dreta de la nau lateral de la catedral de Barcelona. En no reparar-
lo, l’aigua va caure a l’interior de la catedral i penetrà a la cripta, on estaven les tres relíquies 
més preuades de la Seu de Barcelona: Santa Eulàlia, Sant Ramon de Penyafort i Sant Ole-
guer. Aquesta última (el cos incorrupte del sant) resultà malmès en el rostre. També es pot 
veure la metralla incrustada en el despatx de la direcció de l’Arxiu Diocesà de Barcelona, 
restant fragments de metralla fins i tot en l’interior d’un volum de la sèrie de l’arxiu “Mensa 
Episcopal” que encara es conserva. A l’església de Sant Felip Neri foren víctimes de les bom-
bes dels “nacionals” una vintena d’infants que es volien refugiar dels bombardeigs salvatges 
de l’aviació de Franco (el 30 de gener de 1938).
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“ACÍ UNA VIDA NO VAL RES”. ELS FUSELLS ES VEUEN PER TOT BARCELONA

És ben cert que la guerra, l’embogida persecució —en el cas dels dos bàndols— dels anome-
nats traïdors i els freqüents bombardeigs, feien dir a Andre Malraux que “Ací una vida no 
val res; i tanmateix res no val tant com una vida”. El panorama a Barcelona era esfereïdor. 
Així, el periodista soviètic, addicte a Stalin, Michaie Koltsov deia:  

«A Barcelona hi manquen fusells, tot i que la ciutat n’està plena. Per la Rambla tothom pas-
seja amb el fusell. Les dones van amb fusell. Mengen amb l’arma, dormen o van al cinema 
amb l’arma, tot i que totes les armes han de ser lliurades.»   

Seria allò que anomenem “indisciplina organitzada”. Quin espectacle més trist! Però què 
real a l’ensems!

MILÍCIES POPULARS, PARTITS I SINDICATS

Tot plegat, un panorama molt penós: fusells, registres, violència... Però la mateixa societat 
en les seves arrels també era torturada. En ella sobresortien les masses militaritzades i el 
conjunt de sindicats que es trobaven bel·ligerants, car, la participació popular armada en 
l’esclafament de l’intent d’insurrecció militar va comportar gairebé de manera immediata 
l’allistament de molts milicians i milicianes en columnes o batallons comandats per perso-
natges “carismàtics”, principalment de la CNT i la FAI. Posteriorment l’aire bel·ligerant es 
va difondre a nivell popular per altres grups, especialment anarcosindicalistes. Tots plegats 
formarien part d’un heterogeni col·lectiu que rebria el nom de “milícies populars”. Tot i que, 
davant la indisciplina i la diversitat d’estratègies, l’octubre de 1936 es va fer evident que per 
guanyar la guerra calia un exèrcit regular i professional. Malgrat tot, seguí imperant el de-
sori en les files sindicals, que eren en definitiva les que governaven, o mal governaven, Ca-
talunya.

És molt sorprenent —i per a nosaltres molt estrany— que es poguessin entendre mínima-
ment grups tan diversos i contradictoris entre ells. Seria convenient presentar somerament 
les sigles a les quals durant tot el llibre ens referirem per comprendre el batibull de movi-
ments, partits i sindicats revolucionaris d’aquells tristos anys de guerra. Així, doncs, podem 
elencar els següents:

- ERC = Esquerra Republicana de Catalunya. Partit d’ideologia radical i autodeterminaci-
onista que va governar la Generalitat i gran quantitat d’ajuntaments de Catalunya durant el 
trienni de la Guerra Civil.

- EC = Estat Català. Partit independentista català propens a l’acció directa.

- PRE = Partit Republicà d’Esquerra. Fundat el 1935 i de caràcter radical.

- PSU = Partit Socialista Unificat. Es va crear el 1936 per la fusió de la Federació Catalana 
del Partit Socialista Obrer Espanyol i el Partit Comunista de Catalunya. La seva ideologia 
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era de tall comunista soviètic leninista i estalinista. Estava federat al Partit Comunista d’Es-
panya. 

- UGT = Unió General de Treballadors. Sindicat associat al PSU. Era un sindicat de caràc-
ter socialista marxista.

- POUM = Partit Obrer d’Unificació Marxista. Partit comunista que refusava l’estalinisme 
del PSU i del PCE, per la qual cosa va ser acusat de trotskista. era molt radical, i va ser per-
seguit i liquidat després dels “Fets de Maig” del 1937. Aquest episodi es pot considerar una 
guerra civil en el si del mateix bàndol opositor al “nacional” de Franco.

- CNT = Confederació Nacional de Treballadors. Era el sindicat anarcosindicalista, fede-
ralista i autogestionari, en pugna història amb la UGT.

- FAI = Federació Anarquista Ibèrica. Va actuar com a partit polític de fet i exercia un cert 
control dels diversos grups i líders del moviment anarquista. Tenia molts afiliats per tot Ca-
talunya i sense ella no es podria explicar la persecució religiosa i moltes de les desfetes en 
monuments i objectes d’art religiós. Paradoxalment, en alguns pobles  els seus afiliats evita-
ren l’assassinat de sacerdots.

- PS = Partit Sindicalista. Fou fundat a València el 1932 per Àngel Pestanya, antic dirigent 
anarquista, amb la voluntat d’aglutinar el moviment obrer en un sindicat i un partit fort i in-
dependent.

IMPERAVA L’ANARQUIA, I PARADOXALMENT TAMBÉ LA DICTADURA INVERSA

Molts d’aquests partits i sindicats tenien tendència a imposar-se entre ells, i àdhuc amb clara 
dictadura entre si. A més, els anarquistes de la FAI i els trotskistes del POUM s’oposaren a 
la creació d’un nou exèrcit regular, ja que pensaven que aquesta “imposada disciplina” faria 
minvar el fervor revolucionari que ells fomentaven. 

En canvi, els comunistes del PSUC, els independentistes d’Estat Català i Esquerra Repu-
blicana instaven la unificació de totes les forces armades en un veritable exèrcit regular i 
popular. Tot això va fer esclatar els “Fets de Maig” del 1937. En ells es va produir un elevat 
número de víctimes i va néixer una insalvable animadversió entre els grups revolucionaris 
que va desembocar en el cop contra el POUM el 16 de juny de 1937, eliminant els seus diri-
gents i provocant la dissolució del partit. Cal reconèixer que després d’aquestes “fets” els qui 
portaven pràcticament la direcció de Catalunya no eren altres que els denominats assessors 
soviètics i els comissaris polítics, presents a tots els destacaments dels fronts de guerra.

“LA GUERRA ESPANYOLA ÉS UN PODRIMENER”
Tot el que hem exposat anteriorment fa preveure que serà quasi impossible jutjar globalment 
la nostra penosa Guerra Civil, tot i que la distinció de les diverses etapes i dels variats grups 
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de partits i sindicats ens pot portar a emetre un judici que almenys s’acosti una mica a una 
realitat tan torturada i difícil com foren la mateixa Guerra Civil i la conseqüent persecució 
religiosa. El mateix Georges Bernanos afirma:

«La Guerra Espanyola és un podrimener on es descomponen les falses doctrines que darre-
rament han madurat a Europa.»

Els dos bàndols van cometre un error comú: caure en la pràctica en el conscient despresti-
gi del sistema de convivència que una constitució pot donar malgrat sigui molt imperfecte i 
potser injusta en alguns aspectes. Aíxí De Gasperi (1-VIII-1936) deia:

«Val més un molí constitucional que mol com pot, encara que grinyoli excessivament i fins i 
tot molgui sense gra, que no una sèrie de conflictes sagnants i fratricides.»

S’ADMINISTRÀ LA DESPIETADA VENJANÇA

Imperava un menyspreu pràctica de les lleis sensates i justes que teòricament calia que ver-
tebressin un país. I aquest menyspreu no sols era aplicable als “republicans”, sinó que també 
al bàndol victoriós de Franco. 

“La “Victòria” i la post-victòria del General Dictador, fou radicalment lamentable perquè 
majoritàriament no s’administrà la generosa i magnànim clemència, sinó la despietada ven-
jança. Aquest retret, els catòlics d’Espanya el tindrem sempre a sobre nostre”. Així Luigi 
Sturzo (octubre de 1936) afirma: 

«A tota Europa, a tot el món, als catòlics ens retrauran a la cara la Guerra Civil Espanyola 
com fan amb la “Nit de Sant Bartomeu” o amb la repressió del Duc d’Alba a Flandes.»

ERA I ÉS POSSIBLE UNA RECONCILIACIÓ I UNA PAU AMB TOLERÀNCIA?
Superar l’anterior condició de desfeta en tots els sentits, tant pels catòlics com pels que no 
són considerats propers al catolicisme, creiem que és un deure i una obligació. Per aquest 
motiu caldria recordar els fets i les causes, per no tornar a la desfeta —d’aquí el nostre pre-
sent llibre— i cercar una autèntica i definitiva reconciliació. 

Un sincer intent, una sola paraula sense cap replec pot ser més eficaç que un “fer callar” uns 
canons. Així ho afirmava Tristan Tzara l’any 1937 en el Congrés d’Escriptors Antifeixistes 
en indicar que, pel contrari, una mala paraula com podia ésser “venjança” podria ser desas-
trosa. En aquests moments la paraula podia ésser un arma més terrible que els canons més 
potents. També la consigna de què “no hi hagi treva per als vençuts” fou terrible. Així s’ex-
pressava l’any 1937 Cristopher Dawson:

«Una gran guerra europea ha d’esclatar en un futur imminent i no serà una guerra capita-
lista per la possessió de l’esperit dels homes. Els principis que proclamen els uns i els altres 
són tan nocius com els gasos verinosos. A Espanya continua l’horrible guerra i augmenta 

Introducció
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Encara avui es poden veure els vestigis dels bombardeig a les parets de la plaça de Sant Felip Neri. El 30 de ge-
ner de 1938 una bomba va ser llençada contra la plaça i l’església de Sant Felip Neri, matant 42 persones. Fou 
el primer d’una sèrie d’atacs contra la població civil. Mataren a vint nens que buscaven refugi a l’interior de 
l’església. Els bombardeigs es van intensificar durant el mes de març del mateix any, quan l’aviació italiana féu 
de Barcelona un objectiu militar.
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l’acarnissament dels combatents aliats per les consignes sanguinàries: “Que no hi hagi tre-
va!”. Aquesta és la consigna general no sols dels qui combaten l’Església, sinó també dels qui 
pretenen defensar-la.»

LA PROPOSADA RECONCILIACIÓ DELS DOS CARDENALS CATALANS

Alguns representants de l’Església ─pocs, però dels quals consta l’existència― van clamar 
per una inicial reconciliació. Així el cardenal Vidal i Barraquer escriu al cardenal Pacelli, 
que més tard esdevindrà el papa Pius XII:

«Tota gestió per arribar a una saludable pacificació com més aviat millor seria molt ben re-
buda per les persones de seny que abunden, més del que sembla, a les dues parts en conflic-
te. 

«La Santa Seu, Anglaterra, Itàlia i França podrien influir beneficiosament a favor de la mo-
deració, procurant calmar els ànims i de mitigar persecucions i antipaties originades per 
denúncies falses, tot disposant els esperits envers la reconciliació i l’oblit de les injustícies i 
greuges.»

Tanmateix el cardenal Vidal es manifesta potser massa optimista en aquesta carta de l’abril 
de 1938. Maritain, en canvi, proposa una postura més realista:

«L’única política que convé a un país profundament dividit és una política de paciència i de 
tolerància que permeti a l’organisme social reabsorbir les seves pròpies toxines.»

L’efectiva pau entre les “dues Espanyes”, en els anys quaranta encara es veia molt llunyana. 
Així afirmava Aldius Huxley:

«Mai la violència i la dictadura aporten pau i llibertat; llurs resultats seran més violència i 
més dictadura, com ens ensenya la història. Les meves simpaties estan al costat de la Repú-
blica; però la necessitat m’empeny a optar pel pacifisme i a rebutjar el militarisme.»

I en semblants termes afirma Claude Bourdet:

«Quina pau hom pot esperar de l’esclafament d’una de les parts en combat, suposant que 
fos possible? Cap vencedor d’una guerra no ha tingut mai una mansuetud que es mereixi el 
nom d’humana.»

L’església Catòlica fou reclamada a introduir en l’Espanya destrossada la llavor de la re-
conciliació i de la pau efectiva. Així el mateix cardenal Gomà intentà publicar al final de 
la guerra una pastoral que apuntava a una consistent esperança —potser impossible— de 
reconciliació i tolerància. Fou totalment vedada la seva publicació pels ministres del mateix 
Franco. Diferent va ser l’altre cardenal català, el Dr. Vidal i Barraquer, que el 1937 ja va ne-
gar-se a justificar l’aixecament militar i a donar-li el nom de “cruzada”. Deia textualment:
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«El nostre deure era estimar, tant els fidels addictes als grups de l’alçament com els del bàn-
dol contrari, és a dir els republicans, els nacionalistes bascos i els afiliats als partits marxis-
tes. La caritat d’un bisbe no pot excloure ningú.» 

LA MEMÒRIA HISTÒRICA, SI EXPRESSA LA VERITAT, POT APAIVAGAR ES RECORD DE LA DESFETA 
DEL PATRIMONI CULTURAL CAUSADA DURANT LA GUERRA CIVIL

Malgrat tot, en el que no hi pot haver reconciliació és en el nombrós conjunt de peces d’art i 
monuments que foren destruïts, perquè molts d’ells ja no existeixen. Tanmateix, per als tèc-
nics en art i per al públic en general, serà bo en reconeguem —i no pretenem amagat— la 
desfeta. 

És una part de la nostra penosa història plasmada en aquelles obres que mereix ser recor-
dada, i almenys aquest intent podrà ajudar a no tornar a ésser tan “salvatges” com deien els 
testimonis presentats anteriorment.

“LA VERITAT US FARÀ LLIURES”
Òbviament que els assassinats, incendis i devastacions d’esglésies comesos durant els pri-
mers mesos de la revolució perduraren molt negativament en l’opinió pública que les potèn-
cies democràtiques s’havien fet de la República Espanyola. Per aquest motiu, fins i tot els 
partits i sindicats més involucrats en els desordres, s’apuntaren a una política cultural que 
promovia exposicions, activitats, concerts, etc... 

Es féu una propaganda molt ben portada tècnicament gràcies a la qual es volia tapar la bar-
bàrie de tantes i tantes destruccions ―com observem en el nostre estudi― del nostre pa-
trimoni cultural. El 6 d’octubre de 1936 fou organitzat un Comissariat de Propaganda de 
la Generalitat de Catalunya que des del primer moment i fins acabada la guerra va ser co-
mandat per l’esmentat Jaume Miravitlles. Calia, deien, fer una política de prestigi de cara a 
l’exterior per promoure una imatge de serenitat, de control i de civilitat, tant de la República 
Espanyola com de la mateixa Generalitat. 

Fou una bona campanya o promoció, però creiem que s’arribà tard: els béns culturals des-
truïts no podien ressuscitar malgrat que els membres de l’ex-Junta de Museus de Barcelona, 
lluitessin dia i nit per salvar el poc patrimoni que es va salvar miraculosament gràcies també, 
en part, a la mateixa Generalitat. 

Les persones que feren una sèrie de gestions que arribaren a bon terme cal remarcar-les: 
Duran i Sanpere, Josep Buch, Folch i Torres, Mn. Sanabre, Mn. Mas..., entre d’altres. Així 
se salvaren una dotzena de monuments, com la Catedral de Barcelona, el Santuari de Mont-
serrat, Sants Just i Pastor de Barcelona, Sant Sever de Barcelona... i els arxius diocesans i 
capitulars de Barcelona... Però en comparació amb la massa de béns culturals destruïts d’un 
conjunt de gairebé cinc-centes esglésies, això fou ben poca cosa.

Introducció
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També és testimoni molt directe l’informe redactat per la Generalitat l’any 1938 i el diari 
del Sr. Pere Tarrés escrit el 1937. D’ambdós en presentem fragments en els apèndixs III i IV 
respectivament.

Recentment s’ha presentat a la Llibreria Claret de Barcelona un interessant llibre de textos 
de sacerdots empresonats a la Modelo de Barcelona, obra del nostre col·laborador Dr. Jesús 
Alturo. En ell hi ha també testimonis molt vius i directes.

Fins aquí alguns testimonis escrits de la gran desfeta, o de la penosa Guerra Civil; testimo-
nis de persones que participaren en ella i que per a molts d’elles va representar una cicatriu 
que durant molts anys encara restava oberta. Sabem que per sanar una ferida cal primer 
presentar-la a qui la pot curar, intervenir en ella amb molta sol·licitud, especialment si aug-
menta la infecció. És així com els trenta testimonis suara citats molts d’ells intentaren curar 
aquestes ferides; nosaltres també ho desitgem en el que fa referència al patrimoni cultural, i 
per això mostrem el mal que es va fer amb tot detall, però sols amb la intenció de tancar les 
ferides amb una sana cura de memòria històrica que és la veritat. Així es complirà l’axioma 
de Jesucrist: “la veritat us farà lliures”.

Josep M. Martí i Bonet
Director de l’Arxiu Diocesà de Barcelona
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LA PERSECUSIÓ RELIGIOSA
DURANT LA GUERRA CIVIL
(1936-1939) A BARCELONA 
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II- LA PERSECUCIÓ RELIGIOSA 
DURANT LA GUERRA CIVIL DE 1936-1939 
A BARCELONA

· El marc històric i el manuscrit “Informe”.
· Odi acumulat per les dues bandes.
· Causes remotes.
· ... i es va produir l’esclat terrible!
· Delicat estat religiós de la diòcesi de Barcelona abans de la Guerra Civil.
· L’Informe i les eleccions generals del febrer de 1936.
· L’Informe i les actuacions revolucionàries immediates a la Guerra Civil.
· L’Informe i l’actitud i comportament del poble.
· Estadístiques de la persecució religiosa.
· Culte clandestí.
· Què diu l’Informe sobre el martiri de les persones?
· El Dr. Irurita. Biografia.
· Assassinat del Dr. Irurita.
· La capella basca a Barcelona.
· L’Església fou bel·ligerant?
· Evolució de la Guerra Civil.
· Com actuaren els catòlics durant els tres anys de la guerra?
· La causa fou el caos o cal imputar responsabilitats?
· Judici sobre la denominada persecució religiosa.
· Judici de l’arxiver Josep Sanabre sobre la persecució religiosa.
· Impressió que va causar el canvi de règim segons l’Informe.
· La perplexitat dura encara avui dia.

La persecució religiosa
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II- LA PERSECUCIÓ RELIGIOSA
DURANT LA GUERRA CIVIL DE 1936-1939 
A BARCELONA

EL MARC HISTÒRIC DEL MANUSCRIT “INFORME”
Hom sap que durant el segle XIX i primeres dècades del XX dins el territori de la mateixa 
diòcesi de Barcelona es van generalitzar extremoses tendències i manifestacions anticleri-
cals concretades en l’ampli sector del poble obrer i àdhuc entre la gent del camp. Referint-
se a aquest preocupant fenomen el Dr. Carles Cardó (1884-1945) canonge de Barcelona 
(1884-1945), arribà a afirmar que a Catalunya l’enfrontament a l’Església per part de la pa-
gesia —estament en què alguns dels seus membres passaren de la pregària del rosari diari 
a la blasfèmia continuada— es va veure mesclada amb la qüestió obrera i el mal anomenat 
“problema catalán”. Tant és així que aquests tres factors s’interrelacionaren mútuament, de 
tal manera que l’anarquisme català enarborà la bandera en nom de Catalunya impulsat per 
aquells tres factors suara esmentats. Malgrat tot ens és molt difícil esbrinar les vertaderes i 
principals causes d’aquest fenomen de masses denominat anticlericalisme. Encara avui dia 
impacta, seguint les fonts més fidedignes, comprovar que existís tant odi i tanta extremosa i 
mútua oposició que impedia qualsevol fórmula de diàleg o almenys impedia no esvair postu-
res irreductibles. Efectivament es donà una mútua reacció visceral davant postures confron-
tades, palpables, especialment a Barcelona, on es mesclaren l’opinió i també la calúmnia a 
l’Església amb l’odi declarat vers ella de sectors socials procedents tant del món rural com 
de l’obrer de les actives i empolsegades indústries catalanes. Es formà un estrafolari conglo-
merat que fou qualificat per alguns com a “peculiar moviment,” identificat i anomenat en el 
que dèien anarquisme català.

Carles Cardó que era molt crític amb el Dr. Gomà (cardenal de Toledo) i amb el Dr. Irurita 
(bisbe de Barcelona) lamentà i criticà la política pro CNT del president de la Generalitat de 
Catalunya Lluís Companys i de la seva permissió d’armar els homes de la FAI amb armes de 
l’exèrcit. No es pot negar que aquests fets influïren en la persecució religiosa, però no foren 
ni molt menys les seves úniques causes. Convé, doncs, profunditzar un cop més en el context 
i en les causes immediates de l’esmentada persecució. Ens pot ajudar el contingut —en part 
inèdit— d’un manuscrit, o informe reservat, que hem trobat a l’Arxiu Diocesà de Barcelona i 
que els autors de la biografia del Dr. Modrego (arquebisbe de Barcelona) hem editat íntegra-
ment en un CD Rom. L’esmentat manuscrit té el següent epígraf: «Relación de los hechos 
ocurridos con motivo de la guerra determinada por el levantamiento cívico-militar del 18 de 
julio de 1936». Teniu la seva transcripció íntegra en l’esmentat CD Rom.

Aquest manuscrit està dividit en cinc grans capítols: 1-. Qüestions generals; 2-. Persones; 
3-Objectes sagrats; 4-. Altres béns de l’Església i 5-. Culte.

La persecució religiosa
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En l’apartat “Qüestions generals” tracta de: 1/ Estat religiós-social de la diòcesi de Barce-
lona en els últims anys abans de l’aixecament  del 18 de juliol de 1936; propaganda revolu-
cionària. 2/ Ambient revolucionari. 3/ Burles i amenaces. 4/ Violències i coaccions. 5/ Actes 
contra el culte. 6/ Actes contra l’escola parroquial. 7/ Violències en l’ordre social.

Gràcies a aquesta enquesta podríem anar exposant totes les respostes del qüestionari. Òb-
viament és un recordatori molt interessant i creiem que és fiable, doncs hi veiem la mà (o 
potser l’autoria) de dos personatges ben significatius: Mn. Sanabre, antic director de l’Arxiu 
Diocesà, i Mn. Trens, director del Museu Diocesà de Barcelona.

El mateix escrit que comentem (o “Relación de los hechos...”) en una anotació prèvia diu 
textualment: “La siguiente relación a cerca de los sucesos de Barcelona se circunscribe a los 
datos entresacados en la encuesta hecha en parroquias de la misma (diócesis de Barcelona) 
o a la experiencia común y, en algun caso particular, a los proporcionados por investigacio-
nes particulares”.

El qüestionari que fou enviat pel bisbat de Barcelona a totes les parròquies l’any 1941, fou 
contestat amb molta diligència per la majoria dels rectors consultats.

En tot l’estudi esmentat o informe reservat hom palesa l’estat material lamentable de la diò-
cesi de Barcelona resultat de la guerra civil, així com hom observa els amagats sentiments 
populars en el precís moment de la destrucció dels temples o de la persecució religiosa. Tot 
el que es digui serà poc: joies arquitectòniques foren arrasades o incendiades, malmeses, 
deixades sense teulada, profanades i en runes. Constituí —segons testimonis unànimes de 
la premsa estrangera— un denigrant escàndol internacional. Ben cert és, però, que la Gene-
ralitat de Catalunya preservà una dotzena de monuments —com la catedral de Barcelona, 
Sants Just i Pastor, Montserrat...— però això fou quasi insignificant si ho comparem amb les 
gairebé cinc-centes que tenia la diòcesis de Barcelona. També cal dir que àdhuc les “salva-
des” tenien un aspecte lamentable i en la porta tapiada de totes elles penjava el rètol: “con-
fiscada pel poble” o “per la Generalitat”. Donava la sensació, i era la realitat, que tots els 
edificis eclesiàstics eren tinguts com a “maleïts”. I això era visible per tot Barcelona i en les 
parròquies, convents i monestirs de la diòcesi. Era paorós. Es palpava l’odi vessat en tants i 
tants temples. Per exemple si hom baixava de la plaça Lesseps al monument de Colom a la 
Rambla, podia veure el lamentable estat dels següents temples: Els Josepets, Jesús de Grà-
cia, Montsió (Sant Ramon de Penyafort), Santa Anna, Betlem, Sant Agustí, Sant Jaume, El 
Pi, Santa Mònica, convent de les carmelites del carrer Canuda... Tot arrasat, destruït, cre-
mat..., i també a qualsevol ciutat i poble. Exclamem plens d’indignació: què va passar a Ca-
talunya! Quina desgràcia més gran!

ODI ACUMULAT PER LES DUES PARTS

Què és el que va passar? repetim. Lamentablement dins la societat espanyola es va acumular 
en les dues parts molt d’odi. La insuportable pressió d’aquest odi procedia de moltes causes 
a les quals ni les “dretes” ni les “esquerres”eren alienes, ni els detractors de l’Església, ni els 
seus addictes... Però en el moment de detectar possibles causes de la persecució religiosa no 
es pot oblidar que en el més profund dels sentiments dels qui foren alguns dels seus protago-
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nistes, hi hagué algunes postures molt lacerants que procedien d’una (potser) comprensible 
reacció visceral i objectiva causada per uns fets i postures que podien suposar —o que supo-
saven algunes vegades directament— una clara i descarada opció o recolzament a favor de 
les classes més poderoses econòmicament o vers aquelles que ostentaven el poder. Tot això 
era més denigrant si tenim en compte que procedia d’alguns catòlics que haurien d’haver 
practicat (i no ho feren) un bon exemple de solidaritat i amor a favor dels més desfavorits, 
dels pobres, dels marginats... S’acumularen masses greuges, silencis i descrèdits, o almenys 
es va descuidar, en alguns casos, la més mínima atenció vers les classes més desafavorides. 
Diem “en alguns casos” perquè l’atenció als pobres o els tocats per la desgràcia, per part 
de la mateixa Església repetidament fou molt notable en alguns cristians. Hi ha nombrosos 
exemples d’autèntic heroisme o de caritat en molts episodis durant les plagues catastròfi-
ques, com eren per exemple, les tan freqüents pestes, terratrèmols, guerres..., i allà estava la 
nostra Església sempre.

CAUSES REMOTES

La història ens ensenya que els esdeveniments (o fets històrics) normalment no es deriven 
d’una simple casualitat. Aquests fets —quasi sempre— no són fortuïts, sinó que procedei-
xen d’un intricat —de vegades ocult, però real— entramat de causalitats que els uneix entre 
si inexplicablement. I en el cas de la persecució religiosa i l’anterior i immediata eclosió de la 
guerra civil del 1936 es va donar una cadena de fets que desembocaran en l’hecatombe. És 
evident que abans ja s’havien produït brots de persecució religiosa amb notable nombre de 
víctimes cruentes, durant el Trienni Liberal (1820-1823). I després es va donar la “crema de 
convents” del 1835 que fou provocada, en part, per la dinàmica que la continuada desamor-
tització del segle XIX portava en ella mateixa. Efectivament es va desamortitzar la majoria 
dels béns eclesiàstics dels religiosos i moltes de les propietats del clergat diocesà. També cal 
assenyalar, aquí, la dissolució de quasi tots els ordres religiosos. Dins d’aquesta suma de fets 
que van preparar la persecució religiosa dels anys trenta del segle XX, no es pot oblidar l’exili 
dels religiosos de les seves províncies d’orígen com a efecte de la revolució de setembre de 
1868, així com la penosa “Setmana Tràgica” de Barcelona (1909) que comportà incendis de 
temples i un gran nombre de víctimes. Aquest últim fet que tant va impactar al poeta Ma-
ragall —per exemple, recordem, l’exposició macabra de cadàvers de religioses saleses a la 
porta del temple de Barcelona al passeig de Sant Joan— fou signe de les continues vexacions 
sofertes tant per la diòcesis de Barcelona com per la pràctica totalitat de les esglésies d’Es-
panya, fins arribar a la persecució al mes de juliol de 1936. 

Cal dir que en els mesos —i potser anys— anteriors al 1936 es produïren unes reaccions i 
fets que alarmaren enormement els membres de l’Església, especialment els bisbes, encap-
çalats pel cardenal Segura i el bisbe de Tarassona el Dr. Isidre Gomà (després cardenal de 
Toledo). Recordem que aquest últim tenia molts contactes amb Barcelona.

Podem, doncs, assenyalar els següents fets, alguns dels quals ja es produïren en la instaura-
ció de la Segona República, és a dir: la nova Constitució (sense anomenar Déu en la intro-
ducció de la mateixa), la dissolució de la Companyia de Jesús, les lleis contra l’ensenyament 
de religió en les escoles, les lleis contra els cementiris catòlics, la separació entre Església i 
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Estat Espanyol, l’expulsió i dimissió del cardenal de Toledo Monsenyor Segura, la reducció 
de les pagues al clergat...

La reacció del Dr. Gomà — primer, bisbe de Tarassona i, després, cardenal de Toledo— 
contra el president de la República fou ostensòria, malgrat la carta del 24 d’abril de 1931 
del senyor Nunci en la que s’advertia que els bisbes espanyols havien de respectar els poders 
constituents, és a dir la República.

Adduïm aquí el testimoni del Dr. Gomà perquè (seguit almenys pel bisbe Irurita de Barce-
lona) representava una gran part de l’episcopat espanyol. Recordem que sols dos foren els 
bisbes espanyols d’aquell temps que no volgueren signar, uns mesos després, la famosa carta 
pastoral conjunta de la guerra civil favorable al general Franco.

Tanmateix cal que concretem els estadis previs a la persecució religiosa. Així podem dir que 
després de la “crema de convents” els dies 11 i 12 de maig de 1931 l’oposició de l’Església es 
féu sentir clamorosament. Aquesta es basava en què dia rere dia el govern de la República 
promulgava lleis que atemptaven contra els fonaments i valors que l’Església espanyola deia 
que proposava i ensenyava. La reacció fou immediata, no sols del bisbe de Tarassona, sinó del 
propi bisbe de Barcelona el Dr. Irurita, així com del cardenal Segura que restava quasi exiliat 
a Roma. Coneixem una important declaració d’aquest cardenal del 9 de maig de 1931 deno-
minada «Exposición dirigida al presidente del gobierno provisional Alcalá Zamora», que fou 
consensuada pels arquebisbes metropolitans espanyols, en la que s’oposaven a la «suspensión 
de misas en cuarteles y cárceles; y eran contrarios al anuncio de la secularización de cemen-
terios, a la separación de la Iglesia y el Estado, a la supresión de la enseñanza obligada de la 
religión, a la prohibición del crucifijo en las escuelas y a la libertad de cultos».

Alguns dels bisbes d’Espanya, com el Dr. Irurita de Barcelona, protestaren també contra 
aquestes mesures legals del govern i de les Corts espanyoles. A nosaltres —homes del segle 
XXI— les protestes d’aquells bisbes ens poden semblar estranyes quan, una per una les pro-
testes episcopals suara exposades, avui dia són pràcticament acceptades no sabem encara si 
amb o sense escàndol per part d’alguns cristians.

La situació anterior es va agreujar arribant-se a proposar lleis que atemptaven —ara oberta-
ment— contra la pròpia Església i que s’oposaven als principis fonamentals catòlics de sempre. 

El mateix Dr. Gomà des de Tarassona es lamentava, tot tenint present la crema de convents 
del 1931, en la seva pastoral «Protesta y ruego»: «Decir de aquellos hechos que son vandáli-
cos, que son una vergüenza para el pueblo en que se producen, es poco..., pero la lección ha 
sido durísima y los poderes constituidos, a los que desde los comienzos de sus funciones la 
Iglesia, noble y generosamente, ha brindado acatamiento y colaboración, deberán apercibir-
se —tenemos de ello la seguridad— de que tales fenómenos no se repiten en el seno de una 
sociedad sin que se conmuevan sus más nobles fundamentos».

I és evident que aquestes actituds es reproduïren en esdeveniments posteriors; tant és així 
que la separació entre gran part dels bisbes —amb molts diocesans— i el règim governant es 
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feu lamentablement abismal. No existia cap mena d’entesa —a excepció potser del cardenal 
Vidal i Barraquer— entre l’Església i l’Estat Republicà. Es donava més aviat una vertadera 
oposició, enemistat i àdhuc començament d’enfrontament amb molta virulència.

La pròpia nova constitució de la República fou considerada pel Dr. Irurita, bisbe de Barce-
lona, i pel Dr. Gomà “un cop mortal infligit a les mateixes entranyes de la nostra Espanya” 
com afirmava explícitament aquell últim prelat. Era pels catòlics un gran escàndol que la 
nova constitució no comencés amb la invocació a Déu i, per tant, en aquell temps s’interpre-
tava com a contrària als sentiments dels catòlics i aquests preveien que les lleis de l’aprova-
da Constitució podrien estrangular les naturals funcions de la relació dels ciutadans «con 
el supremo Hacedor». Així Gomà i Irurita ho afirmaven. Hi havia per part d’aquests bisbes 
expressions repetides com «son leyes de inspiración diabólica» o «Espanya ha dejado de ser 
católica» que enrarien enormement l’ambient d’aquella societat.

A la pregunta de si Espanya ja no era catòlica, el Dr. Gomà respon «en la constitución: ¡no 
es católica! En el corazón: ¡sí!» Tot, doncs, conduïa malauradament al convenciment de què 
era necessari el retop del règim vigent.

I el mateix Dr. Gomà apuntava el rebuig de la constitució amb aquestes paraules: «En les 
entranyes, però, dels pobles aquests porten la seva vertadera constitució que és la presència 
de Déu».

Tot indicava, doncs, que des de les seus episcopals molts prelats espanyols —especialment 
els de Barcelona i Tarassona— aixecaren fortes veus contra les imposicions governamentals 
que aquests bisbes consideraven totalment injustes i anticlericals. Més encara, hom observa 
que «hay quien busca un Mesías». Així continuava el Dr. Gomà: «No nos durmamos pen-
sando que un buen día aparezca un Mesías que nos redima del estado a que la revolución 
nos ha llevado. Ni esperemos que la salvación nos venga de la parte de fuera; somos noso-
tros los primeros obligados a librarnos de la miseria a que se nos ha reducido». Llegint els 
comentaris que molts catòlics feien, podem concloure que es desitjava que aquell “Messies” 
s’encarnés en un militar o bé en algun eminent eclesiàstic com, per exemple, el Dr. Gomà o 
el Dr. Irurita. Al final, la balança, però, s’inclinà vers Gomà, malgrat que segons el cèlebre 
canonge de Barcelona, Dr. Carles Cardó, «el bisbe Irurita havia declarat la guerra a les tur-
bes». Expressió aquesta, òbviament, exagerada.

Aquesta era la penosa situació a què s’havia arribat! S’iniciava la guerra; el gran conflicte! 
La gran tragèdia! La guerra civil!, i amb ella la persecució despietada!

... I ES VA PRODUIR L’ESCLAT TERRIBLE

La guerra civil espanyola de 1936-1939 –com hem dit en la introducció– té el seu origen el 
dia 17 de juliol de 1936 pel “pronunciamento militar” de l’exèrcit del Marroc. El dia posteri-
or s’aixecaren altres guarnicions en diverses províncies d’Espanya. El govern de la Genera-
litat, la matinada del 19 de juliol de 1936 donà armes als militats d’UGT i de la CNT. Això 
significava la revolució social. Tanmateix, sembla que estudis recents volen demostrar que 
no és cert que el govern de la Generalitat armés els anarquistes. Una carta d’un anarquista 
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(el màxim dirigent de la CNT, Diego Abad de Santillán) a Carlos Rojas, explica que a les 3 
de la matinada el mateix Garcia Oliver va anar a la comissaria d’Ordre Públic a reclamar 
fusells i que el coronel Escofet els hi va negar. Però el cert és que els cenetistes i els faistes, 
en poques hores ja s’havien armat. Això vol dir que, directament o indirecta, tenien el pos-
sible beneplàcit del president Companys. Ja armats, el 19 de juliol del 1936 es va lluitar a 
Barcelona i les “forces obreres” venceren amb l‘auxili de la mateixa policia i de l’exèrcit (aquí 
contrari als insurrectes). Òbviament les organitzacions sindicals arravataren el poder fàctic i 
amb força virulència. Possiblement a Occident fou el primer cop d’estat guiat per les “forces 
obreres”. La supremacia de la CNT i de la FAI fou total. La Generalitat de Catalunya des-
bordada pels successos, quedà quasi inoperant durant els primers quatre mesos de la guerra 
civil. Malgrat que els anarcosindicalistes es negaren a instaurar la dictadura a Catalunya, 
crearen el comitè central de “milícies antifeixistes” amb la participació de dos partits mar-
xistes; però la CNT i la FAI predominaven. A finals de setembre de 1936 s’inicià el restabli-
ment de l’estructura estatal republicana en acceptar els anarquistes formar part del govern 
de la Generalitat. Difícilment podrien governar persones que per la ideologia eren àcrates. 
Cal, però, abans d’exposar els fets que es relacionen amb la “destrucció dels temples”, en-
dinsar-nos en els fets històrics per esbrinar la situació concreta de la diòcesi de Barcelona en 
aquestes tràgiques circumstàncies de la guerra i revolta del mes de juliol del 1936.

DELICAT ESTAT RELIGIÓS DE LA DIÒCESI DE BARCELONA ABANS DE LA GUERRA CIVIL (1936)
Ens plau transcriure, traduïts al català, fragments del text de l’Informe —que considerem 
peça fonamental en l’estudi present— referents a la situació immediata (dins la diòcesi de 
Barcelona) a l’esclat de la guerra civil el 1936 i la persecució religiosa:

«Ja en els darrers anys de la monarquia, era palpable la manera com minvava el nivell re-
ligiós de la diòcesi de Barcelona. La indiferència religiosa era una gran plaga [sic] que ho 
envaïa tot. Els grans centres industrials eren els més afectats, i en el terreny social creixien 
ràpidament —tot i que sempre de manera oculta— tota mena d’organitzacions obreristes 
de tot tipus; anarco-comunista i partits extremistes. Espanya encara era oficialment catò-
lica, però amb un catolicisme més oficial que pràctic, més tradicional i burocràtic que viu i 
real. Les obres religioses i socials dels catòlics eren plantes de vida raquítica. Les mateixes 
institucions oficials, com l’escola, en alguns casos renegaven públicament del catolicisme. 
L’inidiferentisme religiós es va canviar, tot seguit, en odi [sic] a Déu i a la religió. Obraren 
aquesta transformació dos potents reactius: les organitzacions i partits extremistes, i, en 
part, el mateix Estat amb les seves lleis, algunes d’elles, (segons afirma l’informe), contràries 
a l’Església.

»Hi ha tres fites en l’evolució contra l’Església, marcades per tres dates cada una: el 6 d’octu-
bre del 1934, el 16 de febrer del 1936, i el 18 de juliol del mateix any. La denominada “perse-
cució religiosa” no va ser idèntica en tots els pobles de la diòcesi de Barcelona; cal recordar 
que hi havia pobles molt afectats pels “rabassaires”, i zones molt industrials, que tenien una 
autèntica i lacerant animadversió envers l’Església.
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»Cal tenir presents els següents temes d’interès per entendre l’origen i evolució de la de-
nominada persecució religiosa: 1/ Propaganda revolucionària; 2/ Ambient revolucionari; 3/ 
Burles i amenaces; 4/ Violència i coaccions; 5/ Actes contra el culte; 6/ Actes contra l’escola 
confessional; i 7/ Violència en l’ordre social».

PROPAGANDA REVOLUCIONÀRIA

«Coneguda la lamentable situació social i religiosa dels temps de la República, es va celebrar 
un gran nombre de mítings antisocials (sic): d’aquest tipus eren els de Calafell i Sant Feliu 
de Llobregat. N’hi van haver també de caràcter clarament anticlerical: com els que es cele-
braven tots els dijous i diumenges, des de l’adveniment de la República, a Santa Maria de 
Barberà. No van faltar els que atacaven simultàniament al clergat i l’ordre social, com per 
exemple els mítings que es van donar a la demarcació parroquial de la Santíssima Trinitat 
de Sabadell, sobre els que diu el rector: «Diverses vegades vaig creure que a la sortida d’al-
gun d’ells, seria incendiada l’Església; a això es deu que en algunes nits retirés l’Eucaristia».
També es donaven conferències contra la religió catòlica, a Sitges per exemple. Cal observar 
que aquesta propaganda oral era més o menys antireligiosa segons l’estat de la creença reli-
giosa del poble. Procuraven adaptar-se astutament a les circumstàncies. De vegades es van 
acontentar amb guanyar un poble únicament per al seu programa social: és el cas del poble 
de Llorenç, on molts rabassaires que esperaven les millores socials per part de les organitza-
cions demagògiques llavors existents, van romandre fidels en les seves creences i pràctiques 
religioses. 

»La premsa també es va utilitzar com a instrument de la revolució. Les organitzacions revo-
lucionàries, com la C.N.T., la Unió de Rabassaires i altres, tenien el suport dels seus diaris 
i revistes (Solidaritat Obrera, El Llibertari, Revista Blanca, Estudis, etc.). S’editaven i pro-
pagaven fulletons contra el clergat: a la Colònia Güell se’n va repartir un amb una proclama 
ben singular: que les mares de família prohibissin a les seves filles l’assistència a l’Església 
per evitar que “es perdessin a causa de tractar amb el sacerdot”; a Ntra. Sra. de Montserrat 
(Guinardó) es van publicar unes fulles atacant amb violència l’actuació de l’Església i ani-
mant la joventut femenina perquè deixés les Filles de Maria; i a Santa Eulàlia de Vilapiscina 
es va publicar en un setmanari un violent article amenaçant el sacerdot-ecònom... 

»La ràdio i el cinema en moltes ocasions van servir com a instrument de propaganda con-
tra l’Església. Fins i tot va arribar a utilitzar-se la propaganda gràfica: a Cerdanyola, en un 
centre de la C.N.T., s’exhibiren unes làmines que representaven una caricatura dels “mana-
ments de la llei de Déu». 

»L’organització d’aquesta propaganda era molt perfecta; comptava amb comitès a la major 
part de pobles, i tenia a les seves ordres agents de procedència molt diversa. De vegades eren 
els mateixos mestres nacionals els que des de l’escola infiltraven aquestes idees; des de l’any 
1931, per exemple, els mestres de Santa Maria de la Pobla de Claramunt eren els encarregats 
de propagar idees socials entre l’element jove, estenent la seva influència fins i tot a dones i 
joves. Altres vegades aquests agents establien càtedra en els pobles, fundant escoles raciona-
listes i ateneus llibertaris, tot i que, per acord de la C.N.T., es va suprimir en molts llocs l’ad-
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jectiu “llibertari” a fi de no suscitar sospites. No gaire lluny de l’església parroquial de Santa 
Eulàlia d’Esparreguera, es va obrir una escola sectària freqüentada per uns 70 alumnes. A 
Santa Maria del Bruc un delegat de la C.N.T. va aconseguir pertorbar la bona harmonia que 
sempre havia existit entre patrons i obrers, i entre propietaris i parcers».

AMBIENT REVOLUCIONARI

«A conseqüència de la propaganda —continua l’informe—, pertot arreu es respirava una 
atmosfera carregada d’odi a l’Església, com hom pot deduir-ne de les següents frases extre-
tes d’algunes respostes rebudes: “S’observa un cert malestar, com si amenacés quelcom im-
previst i gravíssim alhora” (Sant Agustí de Barcelona). “Es vivia l’ambient prerrevolucionari 
general” (Sant Fost de Campsentelles). “Atmosfera d’indiferentisme fruit d’una ignorància 
religiosa” (Sentmenat). “Ambient d’hostilitat com mai s’havia conegut en aquesta població, 
pacífica i tranquil·la” (Sant Just Desvern). “Atmosfera de combat contra l’Església” (Esplu-
gues de Llobregat). “Ambient hostil a la parròquia, i auge de les organitzacions sectàries” 
(Sant Quintí de Mediona). A l’Arboç “cada dia es complia menys amb l’Església i, en gene-
ral, les persones d’esquerres ja no anaven a missa, ni els més petits a catequesi”. A Sant Joan 
de Rodonyà “molts s’havien apartat de les pràctiques religioses, adherint-se a propaganda i 
manifestacions impies”. A Torrelavit “l’Església va quedar deserta”. En molts casos els ma-
teixos ajuntaments són els que abandonen l’Església: a Santa Maria de Miralles “l’Ajunta-
ment es va negar a assistir a les festes religioses». 

BURLES I AMENACES

«A l’inici es mirava amb menyspreu els sacerdots; després es feia escarni i befa d’ells, fins i 
tot pels carrers dels pobles, per exemple a Vilanova del Camí, a Sant Ginés de Pacs, a Mas-
quefa, etc., estant els ministres del Senyor en funcions de culte públic. A Ntra. Senyora dels 
Dolors de Barcelona, van ser escarnits uns sacerdots; a Ntra. Senyora de Gràcia de Sabadell 
es va notificar al rector que seria clavat a la creu plantada sobre la façana de l’església. Des 
de la premsa es va amenaçar diverses vegades al rector de Rubí. A Sant Martí de Riells del 
Montseny es cantaven en públic cançons insultant i ridiculitzant el clergat. Un mes abans 
d’iniciar-se la guerra es va anunciar al rector de Cabanyes que al cap de poc temps no podria 
viure a la casa rectoral ni tenir cura del servei espiritual de la parròquia».

VIOLÈNCIA I COACCIONS

«Hi van haver moltes violències i coaccions per impedir l’acció pastoral del bisbe de la diò-
cesi. Per pertorbar un acte d’afirmació catòlica que se celebrava a Salomó amb l’assistència 
del bisbe, els rabassaires de la comarca van organitzar una manifestació violenta amb nom-
brosos vehicles que van sortir de Santa Maria de Vilarrodona. A la parròquia de la Mare de 
Déu dels Desemparats de Barcelona, durant la benedicció del nou grup escolar parroquial 
pel senyor bisbe, van empastifar l’exterior de l’Església de tal manera que en adonar-se el Dr. 
Irurita va exclamar: “Una altra que cremarà!”». 

»Sacerdots i religiosos van sofrir violències de tot gènere; els apedregaven pels carrers. Així 
a la Sagrada Família de Terrassa, a la Bleda, etc. Una patrulla de rabassaires capitanejats per 
un metge, (sota el pretext d’una inspecció sanitària), i per l’alcalde, van assaltar l’hort i domi-
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cili del rector de Santa Magdalena de Bonastre. A Sant Joan de Campins, una manifestació 
d’obrers blasfemant i demanant la mort del mossèn, va intentar forçar els reixats de l’Esglé-
sia i la casa parroquial sense aconseguir-ho. Contra el regent de Sant Salvador d’Espoia es 
van organitzar manifestacions violentes arribant a trencar els vidres de la casa rectoral, i no 
parant fins a obligar-lo a deixar la parròquia. A El Papiol l’autoritat local donà a l’ecònom 
ordre de desallotjar la casa parroquial i sortir immediatament del poble. El venerable rector 
de Santa Maria de Sants va ser empresonat perquè va permetre que uns bons feligresos de-
fensessin l’Església quan grups de gent anaven a incendiar-la. 

»A Santa Madrona de Barcelona gent del barri s’enfrontaren al rector i a dos sacerdots sota 
el pretext d’uns fets esdevinguts a l’Església el dia 6 d’octubre; volien assassinar-los. A Sant 
Feliu de Llobregat, una nit, es van presentar al rector 20 homes disposats a incendiar el 
temple. 

»El dia 6 d’octubre es van volar les portes de l’Església de Santa Maria de Vilanova i la Gel-
trú, i es va disparar contra l’ecònom de la mateixa. En diverses ocasions els religiosos i reli-
gioses van ser privats violentament del dret de votar: així va succeir amb els PP. Benedictins 
de Montserrat i els cartoixans de Montalegre. Les religioses d’ensenyament Terciàries Car-
melites de Santa Maria de Vilarrodona van ser expulsades. 

»Els mateixos fidels, individualment o bé com a membres d’associacions de l’Església, van 
ser objecte de violències i coaccions vàries. A Molanta es coaccionava a la gent perquè no 
assistís al sant sacrifici de la Missa, i una vegada van apedregar a uns fidels que es dirigien a 
l’església; també van marcar amb grans creus de color negre les cases d’aquells que freqüen-
taven la parròquia. De forma semblant va succeir a la barriada obrera de la Sagrera. Era 
habitual la persecució més o menys encoberta que sofriren els elements catòlics destacats. 
En repetides ocasions també van ser amenaçats els joves que es reunien en cercles d’estudi 
de caràcter religiós (Sant Esteve Sesrovires). A l’Arboç van intentar impedir alguns actes de 
la Joventut Catòlica apedregant el seu local social. Més greu és el cas de la Sagrada Família 
de Terrassa: una nit mentre els Adoradors de Jesús Sagramentat (adoració nocturna) vetlla-
ven en el temple, van irrompre en ell alguns escamots enmig d’un gran escàndol. No menys 
escandalós va ser el que va succeir a la barriada de Sants, el dijous i divendres de la Setma-
na Santa: les portes de gairebé tots els temples van despertar ruixats amb líquids pestilents. 
Uns bons catòlics de Santa Maria de Sants van ser empresonats per haver tingut la valentia 
de defensar l’Església parroquial en ser assaltada per les Furbes».

ACTES CONTRA EL CULTE

«Es va emprendre una acció sistemàtica contra el culte catòlic. Es van intentar destruir tots 
els elements i manifestacions de culte: la creu, les campanes, les processons, els funerals, els 
matrimonis canònics, etc. 

»A Sant Esteve de Granollers, la F.A.I., el dia 6 d’octubre del 1934, es va apoderar de la ciu-
tat, i va fer esclatar dues bombes que van causar greus desperfectes en el temple parroquial. 
El dia 6 d’octubre del 1934 molts del poble van destruir i van saquejar horriblement l’església 
de la Immaculada Concepció de Vilanova i la Geltrú. El mateix dia, es va intentar incendiar 
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l’església de Santa Maria de Sants (Barcelona), que es va salvar gràcies a la defensa dels seus 
feligresos. Tots els temples de Vilafranca del Penedès, menys els de Sant Joan i de l’hospital, 
van cremar el dia 5 d’octubre de 1934. A Sant Ramon de Collblanc hi va haver un conat d’in-
cendi de la casa rectoral en el mes de setembre de 1931, i es va fer foc contra l’església l’oc-
tubre de 1934. Molts altres temples es van salvar gràcies a la vigilància dels seus feligresos 
que s’alternaven per a protegir-los àdhuc durant la nit en els dies de més perill (Sant Pacià 
de Barcelona, Ntra. Sra. de Betlem de Barcelona, Gelida, etc.).

»On es va desbordar l’odi extrem a la religió, va ser en la persecució implacable al símbol 
de la creu i a la imatge del Crucificat. La imatge de Crist es va bandejar de l’escola i dels 
tribunals de justícia; es va arrencar de tot lloc públic. Gairebé no quedà cap poble que no 
hagués presenciat la trista escena de treure les creus dels cementiris [sic]. Més d’una vega-
da les creus monumentals anomenades de terme, o les que eren record de missions, van ser 
profanades, arrencades o destruïdes (Sant Vicenç de Castellbisbal, Sant Salvador d’Espo-
ia...). També es va treure la creu dels cotxes funeraris (Barcelona, Mataró, Argentona, etc.). 
A Santa Maria de Martorelles van destrossar la creu de terme. 

»La revolució es valia de tots els mitjans per a impedir o dificultar l’ensenyament de la doc-
trina cristiana, sobretot als nens. A Sant Adrià del Besòs, després de les eleccions de febrer 
de 1936, el catecisme, que comptava abans amb un centenar de nens, va veure com perdia 
els seus alumnes fins a quedar-ne només quatre. A Santa Magdalena del Pla del Penedès es 
va prohibir l’ensenyament del catecisme parroquial durant la Quaresma sota el pretext de 
què perjudicava les hores de classe a l’escola. Cal dir que la religió es va deixar d’ensenyar a 
les escoles oficials.

»En diversos pobles es va impedir la cerimònia de la Setmana Santa anomenada “Salpàs”, 
com a Marmellà, etc. El toc litúrgic de les campanes es va prohibir en absolut, o es va difi-
cultar amb onerosos impostos (Ripollet). La revolució volia acabar amb els cementiris pro-
pietat de l’Església, i, amb aquesta finalitat, els ajuntaments dels pobles es van confiscar de 
gairebé la totalitat dels cementiris eclesiàstics. A Sant Pere Molanta la confiscació es va re-
alitzar amb ostentosa profanació.

»Es va emprendre una gran campanya contra el matrimoni canònic. A conseqüència d’això 
va augmentar el nombre dels anomenats matrimonis civils. On es van multiplicar els inci-
dents, entre l’autoritat civil per una banda i els oficials i l’Església per l’altra, va ser en els en-
terraments (Rubí, etc.). Per a dificultar el sepeli catòlic, els ajuntaments de diversos pobles 
establien grans impostos proporcionals al nombre de sacerdots assistents (Ripollet, etc.). 
Gairebé sempre s’exigiria com a requisit per autoritzar l’enterrament catòlic una declaració 
per escrit de què el difunt era catòlic i volia ser enterrat com a tal. A la Puríssima Concepció 
de Sabadell no va poder celebrar-se, durant tot el temps, ni un sol enterrament catòlic amb 
assistència de sacerdots, a causa de la crescuda exacció municipal. Aquesta mateixa parrò-
quia de Sabadell va ser privada, amb violència i escàndol, d’anar al cementiri per a cantar o 
resar responsos el dia de difunts. Els anomenats enterraments civils van tenir lloc a gairebé 
a tots els pobles d’aquesta diòcesi, cosa molt rara abans de la República. 
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»L’ordre revolucionària general era la d’obstaculitzar tot acte de culte extern. En alguns po-
bles les autoritats es limitaven a posar dificultats: així succeí amb les processons a Sant Vi-
cenç dels Horts i altres pobles. En canvi, en alguns es va prohibir rotundament tot acte de 
culte públic pels carrers: per exemple a Sant Cristòfol de Cunit, Sant Cristòfol de Begues, 
Sant Cugat del Vallès, etc. Només en comptades ocasions es podien administrar amb la so-
lemnitat litúrgica deguda els últims sagraments als malalts, doncs en diversos pobles això 
estava prohibit (Sant Pere de Gavà). 

»Tal i com estaven les coses, la situació havia de produir els seus efectes. En alguns pobles, 
els nens sense batejar, a partir de febrer del 1936 arribaven al 40% (Santa Eulàlia d’Espar-
reguera...)».

ACTES CONTRA L’ESCOLA PARROQUIAL

«Es va procurar de mil maneres que les escoles particulars, sobre les quals l’Estat no exercia 
acció directa, seguissin les inspiracions laiques d’aquest. Cal recordar la persecució siste-
màtica contra les escoles confessionals (dirigides per religiosos). A Sant Esteve de Castellar 
del Vallès l’ajuntament va dictar ordres especials obligant a tancar les escoles religioses. A 
conseqüència de disposicions vexatòries, els Pares de la Sagrada Família i les Religioses Do-
miniques van haver d’abandonar el poble de Sant Cristòfol de Begues. A Sant Josep i Santa 
Mònica de Barcelona, les autoritats van pretendre que la parròquia desallotgés un local que 
utilitzava com a escola». 

VIOLÈNCIA EN L’ORDRE SOCIAL

«Es podria escriure moltíssim sobre aquest punt. Únicament apuntarem els fets —diuen els 
autors de l’informe—. En les comarques on es deixava sentir el problema rabassaire es nota-
va una gran informalitat en el compliment dels contractes estipulats. Es van repetir els casos 
d’amenaces als propietaris i confiscació de fruits. A Sant Pere de Lavern el poble va inten-
tar en massa espoliar els fruits de la terra a un digne propietari que conreava personalment 
les seves finques. En algun cas es va voler privar els propietaris del dret de visitar les seves 
terres. Més violents van estar encara alguns rabassaires amb els sacerdots: a Santa Maria de 
Miralles es va comunicar per ofici al rector que quedava desposseït de les terres parroqui-
als. En els centres fabrils es multiplicaven les vagues, molt sovint de caràcter revolucionari. 
No van faltar assalts a fàbriques (Rubí). Afortunadament, enmig de tants problemes, alguns 
pobles van romandre fidels a les seves tradicions cristianes, per exemple Sant Esteve de Pa-
lautordera. Però era més freqüent el trist espectacle de veure pobles abans fidels a l’Església 
que ara s’apartaven d’ella: a Santa Maria d’Almúnia un 80% de les esquerres es van declarar 
laiques amb totes les conseqüències del laïcisme. D’un primer recompte resulta que en un 
33% de les parròquies de la diòcesi es va crear una situació greu de violència; mentre que en 
un 20% no consta  cap mena de violència». 

L’INFORME I LES ELECCIONS GENERALS DEL FEBRER DE 1936
«Les circumstàncies —continua l’informe— que van acompanyar aquestes eleccions gene-
rals de diputats a Corts de Madrid, així com el resultat de les mateixes, palesen fins a on 
havia arribat l’abandonament religiós a Espanya en aquell moment. Idees absurdes i impies 
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en grau summe (sic) s’havien ensenyorit fins i tot de persones cristianes, o, com a mínim, es 
jugava inconscientment amb tals idees votant a favor de diputats pertanyents als partits ex-
tremistes. A Barcelona i la seva província assistiren a la lluita electoral més d’una dotzena de 
partits polítics distribuïts en dos grans fronts o coalicions, a saber “Front Català d’Ordre”, i 
“Front d’Esquerres de Catalunya”. La primera d’aquestes coalicions, el “Front Català d’Or-
dre”, la integraven els sis partits següents: Tradicionalistes, CEDA, Lliga Regionalista, Ra-
dicals, Renovació Espanyola i Monàrquics Independents. A aquest front se li va donar una 
significació dretana; però no s’ha d’oblidar que d’ell en formaven part d’elements molt diver-
sos: monàrquics, republicans i alguns d’indiferents i encara sospitosos en matèria religiosa 
(radicals). En l’altra coalició esquerrana no hi havia més homogeneïtat, doncs al costat dels 
partits esquerrans burgesos figuraven altres netament marxistes: Esquerra Republicana de 
Catalunya, Acció Catalana Republicana, Partit Republicà d’Esquerres, Unió Socialista de 
Catalunya, Partit Comunista de Catalunya, Partit Obrer d’Unificació Marxista, Partit Ca-
talà Proletari i Unió de Rabassaires. El sistema electoral de majories i minories afavoria la 
formació d’aquestes coalicions de partits antagònics.

»Enmig d’un ambient a favor dels presos pels fets revolucionaris d’octubre del 1934, i en al-
guns llocs sota la pressió de coaccions de tota classe, el 16 de febrer del 1936 es van celebrar 
les eleccions a Barcelona i província, donant com a resultat una gran victòria del Front d’Es-
querres de Catalunya, tant a Barcelona ciutat com a Barcelona circumscripció. 

»En el districte electoral de Barcelona-ciutat les esquerres gairebé arriben a doblar els vots 
de les dretes. No fou tan brillant la victòria que assoliren a Barcelona-circumscripció. Però, 
en conjunt, fou tan notable l’èxit del Front d’Esquerres de Catalunya que elles van ser les 
primeres sorpreses. Seria curiós saber quin va ser el factor decisiu de la victòria de les es-
querres, si fou el sentimentalisme, la inconsciència, o la coacció. Perquè és molt dubtós que 
per si soles tinguessin la força que van aparentar tenir segons el nombre de vots assolits. Del 
recompte dels vots en els diversos pobles de la diòcesi es deriva el seu estat social i religiós 
en aquells dies. En la majoria de les parròquies de la ciutat de Barcelona, sobretot les perta-
nyents als barris de la perifèria, van triomfar els partits d’ideari esquerrà i marxista. Els bar-
celonins més sans (sic) i religiosos pertanyien a les parròquies del nucli antic de Barcelona i 
de l’anomenat Eixample (Santa Anna, la Puríssima Concepció, Ntra. Senyora dels Àngels, 
Ntra. Sra. del Pilar, etc.). L’arxiprestat on les esquerres assoleixen menys vots és el de Sant 
Celoni. Les dretes obtenen majoria en el mateix poble de Sant Celoni, així com en els pobles 
del seu arxiprestat, a excepció de Riells de Montseny i Gualba. Aquest arxiprestat apareix 
com la part millor conservada, en l’orde religiós i social, de tot el Bisbat (sic). En el pol opo-
sat es troba l’arxiprestat de Sabadell, doncs les dretes no pogueren guanyar les eleccions ni 
en un sol poble de la demarcació. La mateixa ciutat de Sabadell fou un feu de les esquerres 
i d’anarco-sindicalistes. Segons informes del sacerdot, en la barriada de la parròquia de la 
Santíssima Trinitat de Sabadell els bars i cafès eren focus de corrupció d’irreligió (sic). No 
gaire millor resulta ser la situació a l’arxiprestat de Vilanova i la Geltrú. En aquesta ciu-
tat les esquerres obtenen un 95% dels vots. I dels pobles de la demarcació únicament Sant 
Pere de Ribes comptava amb una notable majoria de dretes. Al Vendrell, el triomf de les 
esquerres fou poc significatiu. Montferri és l’únic poble d’aquest arxiprestat (Vendrell) que 
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va veure triomfar les dretes. La coalició del Front d’Ordre (CEDA-Lliga-Tradicionalistes) 
obtingué majoria de vots a Vilafranca del Penedès. Són comptats els pobles de l’arxiprestat 
(Vilafranca) que pogueren dir el mateix, per exemple: Sant Esteve d’Ordal, Sant Valentí de 
les Cabanyes. El 60% dels vots de Sant Feliu de Llobregat foren per a les esquerres. Només 
en dos pobles (Begues i Sant Climent de Llobregat) aconseguiren guanyar les dretes. A Ter-
rassa el triomf fou per les esquerres, així com en els pobles d’aquest arxiprestat, menys a 
Gallifa, Sant Llorenç Savall i Palausolitar, que van votar pel Front d’Ordre. Encara que a 
Granollers del Vallès guanyen les esquerres, a la majoria de pobles de l’arxiprestat triomfa-
ren les dretes. Martorell, com gairebé tots els pobles d’aquest arxiprestat, votà a favor de les 
esquerres. A Pallejà les dretes triomfaren per majoria de vots. La victòria del Front Popu-
lar va ser notable a Piera. Únicament a Torre de Claramunt, Espoia i Vallbona van vèncer 
les dretes. En els pobles de l’arxiprestat de Mataró les forces de les dretes i de les esquerres 
apareixien equilibrades. A la ciutat perderen les dretes. 

»El 67% dels centres polítics existents a les parròquies de la diòcesi eren d’esquerres, predo-
minant entre elles Esquerra Republicana de Catalunya i Unió de Rabassaires. L’Esquerra 
de Catalunya tenia centres a gairebé la totalitat de pobles. Alguns centres de caràcter re-
creatiu (Societat Coral) o instructiu (El Progrés, Ateneu) i altres de política purament local, 
en arribar les eleccions s’adherien a una o altra coalició. La Unió de Rabassaires seguia a 
l’Esquerra de Catalunya pel nombre de centres constituïts en els diversos pobles de la diò-
cesi. On més addictes comptava era a les comarques del Penedès i Llobregat. Algunes coo-
peratives i sindicats agrícoles es van adherir als rabassaires (La Gornal, etc.). La Unió So-
cialista posseïa també alguns centres a Barcelona-ciutat i província (La Bisbal del Penedès, 
Mataró, etc.). 

»La F.A.I., la C.N.T. i els partits comunistes, a més de comptar amb diversos centres a 
Barcelona-ciutat, posseïen militants i alguns centres en els pobles de la província: Mataró, 
Sant Cristòfol de Premià, El Papiol, Sant Pere de Ribes, Olesa de Montserrat, Terrassa, 
Sabadell, Granollers del Vallès, Vilafranca del Penedès, Santa Oliva i Santa Eulàlia d’Es-
parreguera. 

»A Barcelona-ciutat existien lògies massòniques: per exemple la del carrer Zurbano dins 
de la demarcació parroquial de Sant Jaume; i la del carrer Ataulf núm. 7, a la parròquia de 
Sants Just i Pastor. En els centres de dreta predominaven els de la “Lliga”. Comptaven amb 
una molt ben organitzada xarxa de centres a la capital i província, sobretot en els pobles dels 
arxiprestats de Granollers del Vallès i Sant Celoni: havia centres tradicionalistes ben cone-
guts per la seva constància a Barcelona i altres pobles (Terrassa, Granollers del Vallès, Vi-
lafranca del Penedès, Sant Feliu de Llobregat, etc.). Els altres partits com Radicals, CEDA 
i Acció Catalana, comptaven amb molt pocs centres. 

»El resultat immediat d’aquells comicis fou el començament de la veritable revolució social. I 
així van demostrar-ho ben aviat els fets. L’endemà de les eleccions es proclamà l’estat d’alar-
ma a tot el país. Tres dies més tard Manuel Azaña, amb Marcelino Domingo, Quiroga, i els 
altres que van constituir el Govern dominaven la situació. El seu primer acte, l’endemà de 
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formar govern, va ser la concessió d’una àmplia amnistia. I el primer de març, Barcelona 
contemplava l’entrada triomfal del Govern de la Generalitat que havia estat en presidi per 
haver-se rebel·lat (sic) contra el Govern Central l’octubre del 1934».

L’INFORME I LES ACTUACIONS REVOLUCIONÀRIES (SIC) IMMEDIATES A LA GUERRA CIVIL

«Durant les darreres setmanes anteriors a la guerra es van intensificar enormement els pre-
paratius revolucionaris. En primer lloc es va fer una intensa propaganda revolucionària en 
les grans ciutats i també en els pobles de menor importància. Aquesta propaganda va con-
sistir en:

»Mítings violents contra l’Església (Sant Adrià del Besòs, Ntra. Sra. del Carmen de 
Barcelona, Sant Pere de Ribes, Sant Cristòfol de Premià)...

»Reunions clandestines (Vilafranca del Penedès, Olesa de Montserrat, Sant Pere de 
Riudebitlles)...

»Conferències excitant a la revolució (Cornellà)...

»Assemblees incessants dels sindicats (Rubí, Granollers del Vallès)...

»Vagues contínues (l’Hospitalet). Es va fer intensa propaganda en sentit laïcista i co-
munista (Cerdanyola, Olesa de Montserrat). En molts pobles es van deixar sentir ac-
tivitats i maniobres ocultes (Vallbona). Els principals fets prerrevolucionaris foren: 
Tumults en sessions d’ajuntament (Òrrius); comitès revolucionaris que es van consti-
tuir, en alguns llocs abans d’esclatar la guerra, i en altres al seu inici (Santa Coloma de 
Gramenet, Espoia, Pobla de Claramunt); exercicis de tir a diversos llocs (comarca del 
Penedès); repartiment d’armes (Barcelona, Cornellà..); desarmament de les dretes (Sant 
Celoni, Olzinelles, Santa Eulàlia d’Esparreguera...). Això últim va ser preliminar de 
la revolució o un dels seus primers actes (sic)». 

Actes contra la religió en el mateix mes de juliol (finals) de 1936

«Enganys dient als sacerdots, en alguns pobles, que la revolució no anava contra l’Es-
glésia i que per tant a ells no els passaria res (Santa Coloma de Gramenet...). 

»Confiscacions dels temples i edificis de propietat eclesiàstica, realitzades la major 
part de les vegades, després del saqueig o incendi. 

»Incendis de nombrosos temples i altres edificis de l’Església; o almenys crema de les 
imatges, altars, símbols religiosos i aixovar de l’Església 

»Saqueig i robatori de tot allò que tingués algun valor a les esglésies i cases religioses 
o de sacerdots. Això va ser general. 

»Caça de molts sacerdots, assassinant-los quan els trobaven.
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»Persecució a mort de persones que intervenien a l’església: com administradors d’al-
tars, membres de juntes d’associacions piadoses (Santa Maria de Sants...), sagristans i 
seminaristes (Sant Francesc de Paula de Barcelona, Sant Pau d’Ordal...) i també sim-
ples persones piadoses (Terrassa...). 

»Registres domiciliaris buscant sacerdots, religiosos, o determinades persones catòli-
ques, o bé imatges, quadres, o altres símbols religiosos per a profanar-los (sic) o des-
truir-los. Gairebé no hi va haver poble sense aquests registres. En alguns casos obliga-
ren a les persones d’ordre a destruir elles mateixes les imatges, objectes de culte i altre 
aixovar de l’Església (Castellbisbal, Campins...)». 

Actes contra l’ordre social

«Assalt de l’autoritat dels pobles com ajuntaments (Santa Eulàlia d’Esparreguera), i 
constitució dels comitès revolucionaris on no n’hi havia. 

»Tribunals populars (sic) per a actuar de jutges (Santa Coloma de Gramenet). 

»Persecució de simples obrers i també assassinats per motius sindicals (Santa Coloma 
de Gramenet, Badalona). 

»Confiscació de cases particulars i terres pels rabassaires (Vilarrodona, Rodonyà...) o 
per la F.A.I., C.N.T. o U.G.T. (Barcelona, Granollers del Vallès...). 

»Saqueig de cases particulars amb la consegüent desaparició de robes, joies i mobilia-
ris (Barcelona, Masquefa, etc.). 

»Confiscació i col·lectivització de terres (Mollet), o comerços (Barcelona) o fàbriques 
(Sitges). 

»Detencions i presó per fútils motius.

»Matances de propietaris (Vilafranca del Penedès) o patrons de fàbriques (Terrassa i 
Sabadell). 

»Tributs vexatoris, com l’anomenat “de sang” amb motiu de la guerra (Villalba Sasser-
ra, Pobla de Claramunt...). Aquests excessos van succeir principalment durant el pri-
mer any de guerra civil; disminuint notablement després dels 9 o 10 primers mesos. A 
poquíssims pobles, gairebé no es va percebre la revolució (Canyamars, Sant Feliu del 
Racó...). La persecució va ser tenaç en alguns pobles, malgrat que alguns sacerdots 
van poder fugir, però la majoria va haver d’amagar-se. Durant els registres domicilia-
ris molts van ser descoberts i gran part condemnats a mort.

»La meitat dels pobles que constava el bisbat de Barcelona, abans o en els primers dies de la 
revolució tenien les anomenades “llistes negres”. Les persones inscrites en elles en general 
havien de ser assassinades. No obstant això, també hi havia persones que havien de ser sols 
empresonades (La Bisbal del Penedès...). Encara que a molts pobles no s’ha pogut provar di-
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rectament l’existència d’aitals llistes, la veritat és que amb elles es buscaven sistemàticament 
unes persones, i moltes eren assassinades: en primer lloc sacerdots, religiosos i seminaristes, 
després membres d’associacions religioses, persones piadoses, o simplement de dretes, pro-
pietaris, patrons, i encara, en algun cas, homes d’esquerra. 

»A L’Almúnia hi va haver “llista negra”, en la qual estaven incloses dones; i no va ser aquest 
l’únic cas. Algunes d’aquestes llistes eren tan extenses que comprenien simplement a tota 
“persona d’ordre” [sic] o que hagués votat a les dretes (Montgat, Gelida...). Moltes llistes ja 
estaven fetes l’octubre del 1934, com les de Sant Celoni, Arboç, Vilanova del Camí, Sant Es-
teve Sesrovires, etc. La de l’Arboç va estar un temps exposada a la Casa Consistorial durant 
la revolució d’octubre del 1934. 

»Moltes d’aquestes llistes, emperò, no es van utilitzar gràcies a l’oposició del comitè local 
(La Granada), o van resultar inútils, en part, perquè les víctimes van fugir, essent això el més 
habitual. Aquestes llistes no sempre es feien en els propis pobles, sinó en altres de major im-
portància. Així, per exemple, els comitès de Granollers i Sant Celoni van ultimar les “llistes 
negres” de diversos pobles del seu districte». 

L’INFORME I L’ACTITUD I COMPORTAMENT DEL POBLE 
«Davant els fets revolucionaris, el poble, en general, es va mostrar indiferent i va prendre 
una actitud passiva. Aquesta passivitat, en part, s’explicaria perquè el poble va ser presa del 
pànic. En alguns, quan no van reaccionar animosament, es va notar profunda desolació i 
tristesa per la persecució de què era víctima l’Església. El poble, en termes generals, era 
contrari a aquestes accions, i si no va reaccionar va ser per no poder-ho fer d’una manera efi-
caç, i encara per ser de vegades contraproduent. Entre les persones d’ordre (sic) predomina-
va el pànic, i es lamentaven i es dolien dels excessos causats, però evitaven tota manifestació 
externa d’aquests sentiments. Alguns pobles van demostrar una gran serenitat i amor a l’or-
dre i a la religió, i trobaren la manera d’evitar els excessos que s’intentaven. No obstant això 
no és el comú, tot i haver honroses excepcions. També són excepcions, però vergonyoses, el 
que succeeix en algun que altre poble. En aquests últims la majoria assisteix amb gaubança i 
mostres externes de satisfacció als actes contra l’Església; per exemple a Sabadell, on alguns 
grups recorrien les esglésies incendiades dient que anaven “a visitar monuments”, com feia 
la gent religiosa el divendres sant; a Sant Feliu de Llobregat, on obrers d’algunes fàbriques 
van celebrar els excessos amb gran festivitat i gatzara; i a Cornellà de Llobregat i Sant Este-
ve de Cervelló, on va succeir més del mateix. El poble de Cabrera d’Igualada va reaccionar 
a favor de la revolució. N’hi havia d’altres que miraven els successos revolucionaris amb la 
indiferència més absoluta (Santa Maria de Bellvei) ». 

CONDUCTA DEL POBLE DAVANT LA DESTRUCCIÓ DELS EDIFICIS ECLESIÀSTICS

«Del que s’ha dit anteriorment es desprèn que el poble, en general, no va prendre part en 
els excessos. Alguns desalmats (sic), els que hi havia en tots els pobles, moguts majoritària-
ment per revolucionaris organitzats i provinents d’altres pobles, foren els autors del saqueig 
i crema d’esglésies i altres edificis eclesiàstics. La majoria d’aquests lamentables successos 
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els va provocar la iniciativa de forasters, secundada per un grapat d’extremistes de la matei-
xa població. 

»És trist, però alhora cert, que alguns pobles es van valdre per si sols a l’hora de saquejar i 
cremar les seves esglésies. Entre aquests cal comptar els següents: Pacs, Sant Martí Sarroca, 
L’Almúnia, Les Gunyoles, Castellví de la Marca, Sant Quintí de Mediona, Sant Vicenç de 
Castellbisbal, Santa Coloma de Gramenet, Santa Maria de Vilanova i la Geltrú, El Papiol, 
Sant Climent de Llobregat, Martorelles, Beguda Alta, Sabadell, Banyeres, Marmellà, Albi-
nyana, Terrassa i Vilanova del Camí. 

»Tampoc van necessitar d’ajudes forasteres per destruir en les parròquies següents de Bar-
celona: Santa Maria i Sant Josep, ambdues de Gràcia, Sant Josep i Santa Mònica, Sant Pere 
de les Puel·les i Ntra. Sra. dels Desemparats. 

»Cal notar una particularitat, i és que aquests elements (persones) causants dels excessos 
en les seves pròpies parròquies, la major part de les vegades, eren originaris d’altres regions 
(principalment de parla castellana), i això explicaria potser fins a cert punt la seva indigna 
conducta, car no ho consideraven seu [sic]. 

»En alguns casos, encara que fidels de la parròquia van prendre part en la destrucció del 
temple, o del seu aixovar, això va ser a causa de la coacció violenta d’extremistes forasters o 
de la mateixa localitat, com en els següents pobles: El Pla del Penedès, Castellar del Vallès, 
Montmell, Sant Joan de Mediona (Cunilles), L’Ametlla del Vallès, Sant Llorenç del Pene-
dès, Sant Cugat Sesgarrigues, Sant Pere de Lavern, Hostalets i Pierola, Sant Esteve de Pa-
lautordera, Mosqueroles, El Vendrell, Figaró, Campins, Pontons i Montnegre. 

»Sota l’amenaça de les pistoles, els fidels d’algunes parròquies destruïren el seu temple: Tor-
relles de Foix, Santa Maria de La Llacuna, Santa Perpètua de Mogoda. 

»No són rars els casos en què els fidels, amb veritable heroisme, impedeixen o intenten evi-
tar la destrucció dels seus temples: Abrera, Sant Esteve de Palautordera, Figaró i Vallcar-
ca, Sant Llorenç de Llorenç, Ntra. Sra. de Montserrat (Guinardó), Sant Antoni de Pàdua 
(Barcelona) Ntra. Sra. del Remei de Barcelona, La Bisbal del Penedès, Ntra. Sra. dels 
Àngels de Barcelona, Sant Esteve Sesrovires, Campins, La Roca, Sant Martí de Sorbet 
(Viladecans) i El Coll. 

»En alguns d’aquests casos, els fidels, per a salvar els sacerdots, es veuen obligats a tolerar la 
destrucció de l’Església, i encara forçats a cooperar en aquesta tasca. 

»L’alcalde de Marganell va intentar dissuadir als revolucionaris dels seus propòsits quan prete-
nien destruir el temple. En els primers dies el comitè de Castellar del Vallès es va oposar a què 
s’incendiés l’església. Les esquerres eviten l’incendi de l’església de Sant Corneli de Collbató. 
El poble de Sant Esteve de Canyamars adopta uns forasters en voler incendiar la seva església, 
una actitud heroica, si bé no assoleixen els seus propòsits. La intervenció oportuna d’un digne 
ciutadà impedeix un desastre a Hostalets i Pierola. 
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»En altres ocasions, els fidels, no podent fer altra cosa, ajuden l’església amagant objectes 
del culte encara que no és rar que es vegin obligats a lliurar-los més endavant: Sant Esteve 
d’Ordal, Montseny, Sant Andreu de Llavaneres, Palou, Castellví de Rosanes, Sant Pere de 
Premià, Montmell, Ullastrell i Martorell. 

»Cal atribuir a elements (persones) forasters o completament estranys a la parròquia els exe-
crables fets de destrucció de temples ocorreguts en els pobles següents: La Granada, Sitges, 
Garraf i Candasens, Olivella, Sant Andreu de Llavaneres, Alfar, Villalba de Llobregat, Ri-
ells del Fai, Sant Antoni de Vilamajor, Les Fonts de Terrassa, Montferri, Orpí, Castellví de 
Rosanes, Canovelles, Santa Eulàlia de Ronçana, Gallifa, La Costa de Montseny, Sant Este-
ve d’Ordal, L’Avinyonet, Sant Pau d’Ordal, Sant Miquel d’Olèrdola, Cubelles, Sant Vicenç 
de Montalt, Bigues, Santa Coloma de Cervelló, Sant Cristòfol de Begues, Sant Julià d’Alfou, 
Albinyana, Villalba Saserra, Torre de Claramunt, Sant Andreu de la Barca, Sant Julià de 
Vilassar, Cunit, La Batllòria, Parets del Vallès, Polinyà, Ullastrell, Sant Celoni, Sant Julià 
de Montseny, Sant Pere de Màger, Viladecavalls, Sant Fost de Campsentelles, Santa Maria 
de Bellvei i Sant Llorenç d’Hortons». 

CONDUCTA DEL POBLE DAVANT LA PERSECUCIÓ DE PERSONES RELIGIOSES

«Més es va esforçar el poble per a salvar la vida de les persones religioses que per impedir 
la destrucció dels temples i d’altres edificis eclesiàstics. En casos especials són les mateixes 
esquerres i comitès revolucionaris els que, tractant-se de la vida de les persones, no perme-
tien que, en molts casos, es perseguís per matar els sacerdots. 

»En aquells dies de tribulació, sacerdots i religiosos van trobar gairebé sempre famílies hon-
rades i de nobles sentiments que els van rebre en les seves cases i els van impedir, de mo-
ment, la mort. És a dir, que de fidels abnegats que es van imposar veritables sacrificis i es van 
exposar a greus perills per a salvar els seus sacerdots, n’hi van haver gairebé en la totalitat 
de les parròquies. 

»En algunes parròquies, però, no es va fer res per salvar els seus sacerdots. Anem, doncs, a 
donar succinta idea de tot això: 

»Els dirigents revolucionaris de diversos pobles o parròquies van facilitar la fugida dels 
sacerdots i religiosos, cooperant així a la seva salvació; els avisaven del perill que corrien; 
els donaven facilitats per traslladar-se a llocs més segurs; o bé es negaven a lliurar-los als 
grups de forasters que volien assassinar-los. Així van obrar els comitès o autoritats dels se-
güents pobles: Santa Maria de l’Almúnia, Badalona, Montgat, L’Ametlla del Vallès, Gualba, 
Sant Llorenç d’Hortons, Beguda Alta, Sant Esteve de Palautordera, Colònia Güell, Figaró, 
Campins, Santa Maria de Bruc, Sant Bartomeu de Vallbona, Olivella, La Gornal, Castellví 
de la Marca, Santa Creu de Cabrils, Papiol, Matadepera, Abrera, Sant Andreu de la Barca, 
Sant Pacià de Barcelona, Rodonyà, Collbató, Santa Perpètua de la Mogoda, La Batllòria, 
Cornellà de Llobregat, Sant Julià de Montseny i Dosrius. 

»De vegades el mateix poble reaccionava a favor dels seus sacerdots: Santa Maria de Bellver, La 
Bisbal, Rodonyà, Mosqueroles, Gallifa, Sant Cristòfor de Begues, Montferri, La Gornal i Tiana. 
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»Algunes persones piadoses van salvar heroicament la vida dels sacerdots: Santa Maria de 
Sants, Terrassa i Ntra. Sra. del Carme de Barcelona... És digne de destacar-se, entre els diver-
sos actes d’heroisme, el de la família Tort de la parròquia del Pi, que quan agafava més força 
la persecució va rebre amb gran goig a casa seva el que era llavors bisbe de la diòcesi, el Dr. 
Irurita. El rector de Castellar del Vallès va sortir del poble gràcies a un carnet fals que li va 
procurar un feligrès, el qual més tard va ser assassinat per aquest motiu. Un cas poc habitual 
és el de Mollet del Vallès, on la mateixa F.A.I. procurà la salvació del seu ecònom. El comi-
tè de Vallirana va acompanyar el seu rector fins a deixar-lo fora de perill a la seva residència 
de Barcelona. El comitè de Sant Miquel del Port de Barcelona es va imposar a les turbes i va 
salvar alguns sacerdots. El poble fidel de Canyamars no només salvà el seu ecònom, també 
ho féu amb alguns sacerdots i religiosos que estaven ocults a la seva demarcació, als quals va 
prestar tota mena d’assistència. Així mateix, el poble de Llorenç, amb veritable heroisme, salvà 
el seu rector i a tres sacerdots de parròquies veïnes. Uns feligresos de Riells de Montseny, amb 
gran perill de les seves vides, amagaren el rector a les seves cases, i quan era més gran el perill 
l’acompanyaren al bosc on li duien menjar i abric. L’exemplaríssim sacerdot de Pontons es va 
negar a sortir de l’església quan aquesta estava cremant, i en ser instat perquè fugís del perill 
va contestar que preferia morir al costat de Jesús Sagramentat, i llavors uns bons feligresos el 
tragueren en braços de l’església, salvant-lo d’una mort segura. 

»Al costat de comitès que van actuar moderadament procurant salvar tot el possible com, 
per exemple, els de La Llancuna i Llorenç, van existir altres que anhelaven acabar amb la 
religió i van perseguir a mort els sacerdots. Recordem com es van fer tristament famoses les 
patrulles de control i comitès d’alguns pobles: Vilarrodona, Terrassa, Sant Cugat del Vallès, 
Vilanova i la Geltrú, Granollers, Martorell, Gavà i Barcelona. 

»Així com els bons feligresos facilitaven la salvació dels seus pastors, hagueren també per-
versos que espiaven on s’ocultaven per a delatar-los. Trobem cites de casos de delació a: Vi-
lanova i la Geltrú, Sant Feliu de Codines, Sant Feliu del Racó, Espoia, Terrassa, Vilafranca 
del Penedès, Valldoreix, Sentmenat, Llinars del Vallès, Bigues, Sant Quintí de Mediona, 
Masquefa, Torrelavit, Monistrol de Montserrat, Sant Vicenç dels Horts, Olesa de Bones-
valls, i a les parròquies de Barcelona: Sant Pere de les Puel·les, Santa Eulàlia de Vilapiscina, 
Ntra. Sra. dels Desemparats i Ntra. Sra. dels Dolors (aquestes últimes parròquies de Barce-
lona).

»Gairebé sempre, a la delació li seguia l’assassinat de la víctima o acusat. A Sant Pere Mo-
lanta a l’inici van salvar el rector, però més tard el van perseguir per les forestes fins a donar 
amb ell, assassinant-lo i profanant el seu cos. A Sitges els comitès de control van ser els as-
sassins de diversos sacerdots. Malgrat l’esforç de l’alcalde, els revolucionaris de l’Albinyana 
mataren el sacerdot d’aquest poble». 

ESTADÍSTIQUES DE LA PERSECUCIÓ RELIGIOSA

Malgrat els atenuants que són presentats per la majoria d’estudiosos de la guerra civil, els 
fets referents a la persecució religiosa, especialment en els primers mesos de la guerra civil 
foren espaventosos, colpidors i aterridors. Es va anar a la caça dels eclesiàstics, religiosos, re-

La persecució religiosa



56

El martiri dels temples

ligioses, monges, seminaristes... i s’atemptava contra aquells catòlics que havien manifestat 
públicament la seva condició de creients practicants (com ho foren molts membres de l’Acció 
Catòlica, Fejocistes, de la Lliga de Perseverança, de confraries,...). La proscripció de l’Esglé-
sia de Barcelona —com la majoria de les esglésies espanyoles en les regions que continua-
ren fidels a la República— fou total; sempre, però, excloent el País Basc. Vegi’s per exemple 
les estadístiques que hem extret dels historiadors Sanabre, Solé Sabaté, Joan Bada, Albert 
Manent i de l’autor del present estudi com es pot comprovar en la Historia de las diócesis es-
pañolas... vol. II (Madrid, 2006), pàgines 341-342.

Habitants Sacerdots Assassinats %
Tarragona 210.000 404 136 32,4
Barcelona 1.400.000 1.251 277 22,3
Girona 390.070 900 195 21,5
Lleida 182.000 410 270 65,8
Solsona 117.400 380 60 15,7
Tortosa 667.525 515 316 61,2
Urgell 139.254 548 107 19,5
Vic 210.800 652 180 27,1
TOTAL 3.317.049 5.060 1.541 30,4

Cal afegir 896 religiosos i una xifra difícil de precisar de laics catòlics assassinats. Cal recor-
dar que el dia 29 d’octubre de 2007 foren beatificats 495 màrtirs dels anys 1934 i 1936 —39 
de tot Espanya—. D’aquests, sols de Barcelona (morts a la diòcesi) foren 146. Entre ells un 
seminarista, Casas, que pertany a la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, car fou detingut en 
el seu poble de Sant Pau d’Ordal.

Esglésies totalment 
destruïdes

Esglésies parcialment 
destruïdes, profanades, 

saquejades

Ornaments litúrgics 
destruïts

Tarragona 52 462 -
Barcelona 40 totes menys 10 tot
Girona vàries més de 1.000 quasi tot
Solsona 12 325 tot
Tortosa 48 totes tot
Vic 20 502 97%
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Hi ha una altra estadística de la secretaria del bisbat de Barcelona que diu: “tots els temples 
a excepció de deu foren víctimes de profanacions”. Recordi’s que a Barcelona hi havia més 
de 500 esglésies. D’aquestes 40 temples foren arrasats i 160 pràcticament destruïts, i la resta 
tots resultaren afectats. De tots ells en parlarem en el pròxim capítol. També l’informe reser-
vat concreta que foren uns 400 seglars els assassinats per pertànyer a moviments catòlics.

Mn. Sanabre, arxiver diocesà de Barcelona durant el període anterior i posterior a la guerra 
civil, ens dóna en el seu martirologi de la diòcesi de Barcelona, el gràfic cronològic i la se-
güent estadística:

Estadística de les víctimes del clergat secular, regular i religiosos de la Diòcesi de Barcelona, 
immolades durant la persecució en la mateixa diòcesi

Sacerdots residents a la diòcesi 277

Sacerdots extradiocesans que es refugiaren durant la persecució a la diòcesi 40

Sacerdots detinguts a les seves respectives diòcesis i que foren assassinats en la de 
Barcelona 7

Sacerdots extradiocesans que sofriren llarg captiveri a Barcelona i foren assassinats a la 
fugida de Barcelona, prop de la frontera amb França 3

Seminaristes 7

Religiosos residents a la diòcesi 425

Religiosos adscrits a Cases situades en altres Diòcesis i que buscaren asil a la de Barcelona 112

Religiosos detinguts a la seva diòcesi i sacri� cats en la de Barcelona 5

Religiosos 46

Sacerdots i religiosos morts a les presons 8

Total 930

Persones seglars d’aquesta diòcesi assassinats per haver donat asil o assistència a sacerdots 
i religiosos

almenys 
37
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Nombre de sacerdots diocesans dels diversos arxiprestats 
de la diòcesi de Barcelona, assassinats

Vilafranca del Penedès 22
Granollers 15
Terrassa 14
Sabadell 11
Vilanova i la Geltrú 11
Vendrell 11
O� cialat 9
Mataró 9
Llobregat 8
Martorell 8
Sant Celoni 4
Piera 3

Número proporcional, amb relació als residents, de sacerdots 
dels arxiprestats, assassinats

%
Vilafranca del Penedès 40
Sabadell 31
Vendrell 28
Terrassa 28
Martorell 27’50
Vilanova i la Geltrú 26’82
Granollers 23’44
O� cialat 23’44
Sant Celoni 17’40
Piera 15’38
Llobregat 13’78
Mataró 12

Els historiadors Benet i Raventós Giralt tampoc dubten en afirmar que la persecució fou 
«total i indiscriminada» precisament en el període en què es percebia en alguns sectors una 
obertura. S’ha dit que «l’Església catalana no havia estat bel·ligerant en els fets de juliol i 
de no bel·ligerant passà a ser immediatament perseguida i víctima». Raventós Giralt deia: 
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«L’església catalana sortí de la guerra fratricida doblement castigada, terriblement mutilada 
per la persecució i per ser malvista per Franco, a causa de la catalanitat i independència».

Altres estadístiques que un sector d’historiadors ens donen, coincideixen essencialment 
amb les exposades abans. Així mateix, diu Albert Manent: «Però les xifres de preveres as-
sassinats és esfereïdora, 1541 a Catalunya, més de mil religiosos i religioses i un centenar de 
catòlics pel sol fet de ser-ho»

CULTE CLANDESTÍ

Però els catòlics de Barcelona i la seva diòcesi no desistiren, no deixaren de practicar el cul-
te. Ho feien clandestinament. Aquest estava organitzat pels vicaris generals de Barcelona, 
ja que el bisbe Irurita estava ocult a la casa d’un bon catòlic (el Sr. Tort). Els vicaris generals 
foren tres religiosos de Sant Felip Neri (Oratori de Barcelona): pares Josep Torrent, Agustí 
Mas i el pare Artigues. Agustí Mas despatxava freqüentment amb el bisbe Irurita i alguns 
documents diuen que ho feia àdhuc en els primers mesos de 1937, quan es diu que Irurita 
fou assassinat (el dia tres de desembre de 1936). Fou realment assassinat o encara vivia l’any 
1937? I en aquest cas ens preguntem: On estaria amagat?

El vicari general en la clandestinitat, pare Torrent, fou el més actiu dels vicaris encara que 
veié molt poc al bisbe Irurita (diu unes dues vegades). Gràcies a l’activitat o gestió del pare 
Torrent se celebraren moltes misses, batejos, matrimonis, confessions i altres ritus en cases 
particulars. El pare Torrent decretava normes litúrgiques adaptades a les circumstàncies de 
la persecució, que eren impreses per heroics impressors durant les nits i clandestinament.

QUÈ DIU L’INFORME SOBRE EL MARTIRI DE LES PERSONES? 
No podia mancar en el manuscrit inèdit la referència al martiri de les persones que ja hem ex-
posat anteriorment. En l’inici del manuscrit hi ha una advertència colpidora: «cal advertir que 
molts rectors foren assassinats o martiritzats i d’altres pogueren escapar-se de la persecució i 
visqueren lluny de la seva feligresia... Per últim cal advertir que se’ns ha fet difícil als redactors 
d’aquest informe l’intent de fer una estadística comparativa i detallada dels fets i llocs, ja que la 
manca de moltes dades i informacions no permet establir un valor crític exacte, de tal manera 
que sols es pot oferir un aspecte general de l’estat de les coses d’aquell tristíssim període de 
persecucions, i de blasfèmies (sic) per part d’una notable majoria. Tanmateix, caldrà recordar 
els grans actes de virtuts, fe, esperança i caritat per part dels qui vessaren llur sang per Crist i 
l’evangeli (sic)». 

En el capítol II de l’informe intitulat «persones» es fa un resum dels denominats màrtirs o 
martiritzats per la persecució religiosa1. Comença amb el bisbe de Barcelona Dr. Manuel 
Irurita2 i amb el clergat de la catedral que inclou 3 canonges (Dr. Francesc Parés, Dr. Jo-

1  Ap. I, pàgs. 48. L’informe o el manuscrit “Relación...” té un epígraf “Apéndice I”. Nosaltres tot l’informe l’abreugem amb 
“Ap.I”.
2  L’informe digué que el Dr. Irurita va romandre al palau episcopal tres dies després del 19 de juliol de 1936. Es 
va refugiar a casa de la família Tort � ns al desembre del mateix any. «Se’l considera assassinat el dia 3 d’aquest mes a 
Montcada. Per raons de la clandestinitat en què es van desenvolupar les últimes hores del Dr. Irurita, és molt de� cient la 
informació respecte a la seva actuació en les dues jornades últimes de la seva vida. Hi ha testimonis de la seva fortalesa 
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sep Portolés i el Dr. Eugeni Rodríguez), 2 beneficiats de Sant Sever (Dr. Pere Vallés i Mn. 
Valentí Solà)3. El gran nombre de religiosos que foren assassinats al bisbat ascendeix a 425 
víctimes. Tots ells eren residents al bisbat de Barcelona4. Les religioses no són tantes: 415. So-
bre el clergat diocesà diu: «Tot el clergat diocesà fou afectat per la persecució. Els sacerdots 
assassinats dels adscrits a aquesta diòcesi foren 277, que pertanyien al clergat parroquial; 72 
rectors i 30 vicaris. Rectors de terme 17; d’ascens 30, i d’entrada 23. De la resta assassinats, 
102 pertanyien al clergat beneficial, altres estaven adscrits a les parròquies, i un petit grup 
era de capellans de cases religioses i de beneficència. Els seminaristes assassinats foren 7, 
tots ells dels estudis de Teologia del Seminari. Les víctimes foren, en la seva majoria, sacri-
ficades a la capital o als pobles veïns, especialment a Montcada. En general, el clergat forani 
ho fou en les seves respectives comarques. Respecte a les dates, hom pot afirmar que gaire-
bé la totalitat de les víctimes caigueren en els primers mesos, de juliol a desembre de 1936. 
De la majoria es desconeixen detalls sobre la seva mort. D’alguns, per haver estat assassinats 
a la via pública o sobreviscut algun dels seus companys, hom sap que moriren amb resigna-
ció, i fins i tot exhortant als seus assassins a la conversió. De la resta de sacerdots, una sisena 
part fugí a la zona nacional, i altres foren engarjolats, sofrint llarg i dur captiveri.6 

Els seglars assassinats per motius eminentment religiosos són uns 400 que pertanyien als 
moviments catòlics: Acció Catòlica, Fejocistes, Lliga de Perseverança o de l’obra d’exercicis 
parroquials, sagristans..., o simplement persones que es presentaven afectes al catolicisme.7 
Actualment (a. 2007), s’ha iniciat un procés per a la introducció d’uns 48 fejocistes de Bar-
celona, morts per motiu de la seva fe.

d’esperit i ànim serè a la presó de l’exconvent de Sant Elies, en acomiadar-se de la família on estava refugiat, i també en 
les seves primeres hores de detenció, però no existeix informació posterior autèntica». Ap. I, pàg. 48.
3  Ap. I, pàgs. 49.
4  Agustins ermitans 10; Benedictins 23, Camils 1; Caputxins 19; Carmelites Calçats 11; Cartoixans 5; Companyia 
de Jesús 23; Dominics 2; Escolapis 50; Franciscans 1, Menors conventuals 6; Mercedaris 11; Germans maristes 44; 
Mínims 3, Missioners de l’I. C. de Maria 25; Missioners dels SS. Cors 4; Missioners dels SS. CC. de Jesús i Maria 3, 
Passionistes 3; Paüls (congregació de la missió) 3; Fills de la Sagrada Família 11; Salesians 15; Germans Escoles cristianes 
37; Hospitalaris de St. Joan de Déu 20; Sant Pere ad Vincula 8; Trinitaris 1; Pia Societat de la Santa Creu 9; Germans de 
Sant Gabriel 43.
5  Ap. I, pàgs. 57 i 58: Mínimes 9; Reparadores 5; Dominiques de l’Anunciata 5; Carmelites Terciàries Descalces 4; Beates 
Dominiques 2; Companyia de Santa Teresa 2; Divina Pastora 3; Franciscanes de la Nativitat (Darderes) 1; Germanes de 
Sant Josep 1; Missioneres de la Concepció 2; Franciscanes de la Misericòrdia 3; Filles de la Caritat (espanyoles) 2.
6  Ap. I, pàgs. 58-59.
7  Ap. I, pàg. 59: «El cens dels � dels assassinats en aquesta diòcesi no existeix; està realitzant-se actualment (1941). De 
totes maneres, hi ha notes prèvies fetes per observadors que calculen en uns trenta mil el nombre de víctimes en la diòcesi, 
de les quals corresponen unes vint-i-sis mil a Barcelona. Hom pot a� rmar que és molt reduït el nombre d’assassinats 
comesos per persecució religiosa. Són moltes les persones assassinades per motius polítics, socials i enfrontaments 
personals. Certament, hi ha alguns centenars de persones —s’han calculat unes quatre-centes— immolades per ser 
fervents cristians i per llur actuació en favor dels perseguits. Els � dels, com la resta de les víctimes de la revolució, van ser 
executats en la clandestinitat, essent per aquesta causa limitada la informació. Això no obstant, consta per part d’alguns 
que, des de la seva detenció � ns al moment de la seva mort, donaren mostres de gran enteresa cristiana, complaent-se en 
confessar la fe i practicar la caritat, demanant perdó per a aquells que els treien la vida. El crit de “visca Crist Rei” en el 
moment de l’execució, fou molt freqüent.
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EL DR. IRURITA. BIOGRAFIA

El que fou bisbe de Barcelona durant la persecució religiosa del 1936, Dr. Manuel Irurita 
Almandoz, va néixer en Larrainzar (Navarra) el 19 d’agost de 1876. Va cursar els estudis 
eclesiàstics al col·legi de Pares Caputxins de Lecároz, i al seminari de Pamplona. Va cursar 
també els estudis de magisteri de primer ensenyament. Seminarista encara, va obtenir per 
oposició un benefici “de concordat de tenor-bajete” a la catedral de València, rebent el pres-
biterat a Pamplona. Va completar els seus estudis eclesiàstics a la Universitat Pontifícia de 
València, on es graduà doctor en filosofia i teologia els anys 1906 i 1907 respectivament. Du-
rant dotze anys va ser professor de grec clàssic i bíblic en aquella Universitat i durant quatre 
anys més ensenyà teologia fonamental.

El 12 de juny de 1916 va obtenir per oposició una canongia a la mateixa catedral. A partir 
d’aquest moment i sentint el desig de predicar al poble, va deixar les càtedres de l’esmentada 
Universitat de València i es va dedicar completament a la predicació missionera i a la direc-
ció de les ànimes. La catedral de València i els seus barris populars, així com les poblacions 
de Checa, Soto de Checa, Mecastre, Algemesí i Benigànim, van rebre les seves enardides 
predicacions. Amb 51 anys va ser nomenat bisbe de Lleida prenent possessió el dia 8 d’abril 
de 1927. Abans d’acabar els tres primers anys del seu pontificat va visitar totes les parròquies 
del bisbat de Lleida. El Dr. Irurita fou preconitzat bisbe de Barcelona el dia 13 de març de 
1930. Va prendre possessió el 16 de maig següent. Durant els sis anys de la seva tasca pas-
toral desenvolupà amb eficàcia les missions als pobles de la diòcesi. Impulsà també tandes 
d’exercicis espirituals. Va crear vint-i-nou noves parròquies a la ciutat comtal i cinc fora de 
la ciutat. Entre les parròquies de dins de Barcelona cal assenyalar: Crist Redemptor, Corpus 
Christi, la Preciosa Sang, l’Esperit Sant, Santa Teresa de l’Infant Jesús... També va promou-
re l’Acció Catòlica Diocesana. Va instituir l’Obra d’Exercicis Parroquials. Va incrementar la 
catequesi parroquial. Va promocionar la vida espiritual i intel·lectual del seminari de Barce-
lona. Dedicà especial atenció a l’assistència als pobres, tant a nivell particular, com diocesà, 
visitant els necessitats a les seves cases. Celebrà setmanalment l’eucaristia a la Catedral de 
Barcelona. Organitzà mensualment recessos espirituals pels seus sacerdots a l’església de 
Sant Felip Neri —al costat del bisbat— en els quals ell prenia part. Va escriure durant sis 
anys del seu pontificat de Barcelona quaranta-cinc extenses cartes pastorals.

Malgrat que les causes polítiques de l’època no foren propícies al Dr. Irurita i donat que el 
seu idealisme humà i apostòlic no el deixaren veure moltes vegades la realitat sociopolítica 
del poble català com la veia el cardenal Vidal i Barraquer, ningú no pot negar la seva pietat 
sincera, fonamentada en una fe viva, una caritat ardent i una austeritat ascètica. Segons els 
seus biògrafs (Dr. Ramon Baucells, Mn. Josep Ricart i Mn. Jaume Armengol) fou un home 
molt espiritual que s’aixecava sempre a dos quarts de cinc del matí i des de les cinc fins a dos 
quarts de nou feia oració mental. Després resava el breviari i celebrava missa. A la tarda feia 
una altra mitja hora de meditació, tres parts del rosari, lectura dels sants Pares...

ASSASSINAT DEL DR. IRURITA

Cal assenyalar que, fracassat el moviment militar del general Franco a Barcelona i caiguda 
la ciutat durant els primers dies a mans de l’anarquia i la febre anticlerical, el matí del dia 
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21 de juliol, acabada la celebració de la missa pel Dr. Irurita al palau episcopal de Barcelo-
na, un grup nombrós d’un comitè revolucionari assaltaren el palau episcopal de Barcelona. 
El Dr. Irurita aconsellat pel seu parent Mn. Marcos Goñi escapà per una porta privada del 
carrer de Montjuïc del Bisbe anant tot seguit al pis de Mn. Josep Faura Daumal, que vivia 
davant de l’esmentada porta. Passades unes hores i observant com es derivaven els esdeve-
niments van decidir cercar un altre domicili no tan compromès. Casualment el Dr. Irurita 
trobà en el carrer del “bisbe” al joier Antoni Tort, entusiasta “brancadier” de Lourdes que 
havent deixat la seva família a Monistrol de Montserrat, on passava l’estiu, baixà a la ciutat 
per realitzar algunes gestions. Aquest senyor Tort acompanyà el bisbe i el seu familiar Mn. 
Goñi al proper carrer del Call de Barcelona, on tenia el pis i el taller. Aquí el Dr. Irurita 
convisqué fins l’1 de desembre amb el senyor Tort, amb un altre germà de l’esmentat senyor 
i amb quatre monges Carmelites de la Caritat, una de les quals, la germana Maria Torres, 
descriu aquells mesos «com uns mesos de vida claustral per l’ambient de pietat que es vi-
via en ella». El Dr. Irurita estava convençut que podria retornar al Palau Episcopal, ja que 
afirmava «que les forces antirevolucionàries (del General Franco) tot seguit esdevindrien 
victorioses».

Tots els dies, a la nit, des de la finestra del pis superior —ben oberta i sense que pogués ser 
vist pels transeünts d’aquell carrer— beneïa la ciutat de Barcelona. També durant el dia, 
molt freqüentment, rebia el pare Mas del veí Oratori de Sant Felip Neri encara que aquest 
no residia aquí; car era perseguit.

El dia 1 de desembre de 1936, a causa d’un registre en el taller del Sr. Tort, el bisbe de Bar-
celona fou descobert. Era un grup de 12 milicians de la patrulla de control número 1 del 
Poble Nou. Descobriren el Dr. Irurita que s’identificà com a sacerdot, no bisbe. Deia que 
el seu nom era “Manuel Pérez, sacerdot”. També foren capturats el parent del Dr. Irurita, 
el seu secretari Mn. Goñi i quatre monges. Tots ells foren portats aquella mateixa tarda a 
la seu de la patrulla al carrer Pere IV, 166 àtic “Ateneu Colom”, i d’aquí a la “txeca” de sant 
Elies al carrer del mateix nom de Sant Gervasi (actual parròquia de Santa Agnès de Barce-
lona). Sabem gràcies al testimoni de la germana Maria Torres que en un dels interrogatoris 
que el Dr. Irurita sofrí l’endemà, li preguntaren si durant els mesos que es trobava amagat 
clandestinament, havia celebrat missa. Ell respongué «no he dejado de celebrar ningún día 
y si me dejan lo haré ahora mismo, pues el mundo se sostiene por el sacrificio de la Santa 
Misa». També li van trobar un rosari a les seves butxaques i ell va dir: «por favor devolved-
me el rosario, pues sin él no puedo vivir». Els qui l’interrogaren en sentir aquestes paraules 
van esclatar a riure. També sabem que ell continuava afirmant que era un sacerdot navarrès 
anomenat Manuel, ja que no volia dir que era el bisbe, car temia que si els “milicians” ho ha-
guessin sabut, aquests haguessin castigat més els membres de la família Tort. El cert és que 
el Dr. Irurita, comentant amb el pare Torrent, deia que ell, si l’agafaven, no manifestaria mai 
que era bisbe, sinó un simple sacerdot basc amb un nom quasi genèric o molt comú, com el 
de Pérez. El pare Torrent li digué que tenia l’obligació de dir que era el bisbe de Barcelona. 
Però el Dr. Irurita no li va fer cas, doncs temia la venjança d’aquells milicians contra els Tort 
segons reiterava una i altra vegada.
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El grup de milicians que van interrogar el Dr. Irurita eren conscients que era «un pez gordo» i 
àdhuc algú s’atreví a dir que aquell «sacerdot» es deia «Uralita». Hi ha qui diu que el Dr. Iru-
rita s’hagués salvat a última hora, i que posteriorment fou empresonat a Montjuïc. La notícia 
que es va salvar ens la dóna un manuscrit —o millor dit, un volum mecanografiat que hem vist 
en fotocòpia— del que n’és autor precisament un milicià que conduïa el cotxe que duïa aquells 
(un grup) que anaven a afusellar al Dr. Irurita la matinada del dia 4 de desembre de 1936. Però 
caldria provar l’autenticitat d’aquest manuscrit i d’aquesta notícia.

Segons aquesta última versió, el Dr. Irurita fou salvat quan el portaven a afusellar i després, 
amagat i capturat de nou. Posteriorment seria presentat en les llistes de presoners que es 
podien canviar per altres que estaven en la zona de Franco. Recentment s’ha trobat una al-
tra notícia en la qual es diu que el Dr. Irurita estava “a disposició d’un intercanvi possible 
durant l’any 1937”. Com s’han d’interpretar aquestes paraules? Tanmateix cal dir que hi ha 
masses dubtes per donar-li crèdit. Com també creiem que l’últim llibre del P. Sospedra (se-
tembre 2008) en alguns temes es deixa portar més per suposicions que per proves.

Aquests dubtes de si el Dr. Irurita no fou assassinat el dia 3 de novembre del 1936 coinci-
dirien amb el testimoni d’algunes persones que el van veure —testifiquen— l’endemà del 
primer dia després de l’entrada de les tropes de Franco a Barcelona. Malgrat tot encara és 
més versemblant per nosaltres l’opinió que fou assassinat l’esmentat dia del mes de desem-
bre de 1936. 

Ho confirma també la prova d’ADN que es féu del cadàver enterrat actualment als peus de 
l’altar de la capella del Sant Crist de Lepant encara que el P. Sospedra afirma –no proba– 
que és del Dr. Goñi, familiar del Dr. Irurita. Totes aquestes proves, testimonis i opinions 
s’han enviat, òbviament, a Roma perquè el dicasteri del culte dels sants dictamini.

LA CAPELLA BASCA A BARCELONA

S’ha dit que l’any 1937 a Barcelona es celebraren dues mil misses clandestines cada diumen-
ge. Malgrat tot, àdhuc en el període en què disminuí la persecució, els fidels catòlics temien 
ser sorpresos en la confessió pública de la seva fe per les possibles represàlies. Dues capelles 
estaven obertes a la ciutat de Barcelona que representaven l’Església d’Euskadi a Catalu-
nya. Malgrat que en ella, els fidels catòlics catalans no s’atrevien a assistir externament, per 
exemple a les processons que es celebraven fora, al carrer. Tenien por de ser delatats per 
la seva condició de catòlics. Així mateix comptats sacerdots s’oferien a celebrar a causa de 
la por d’ésser processats i acusats d’ésser capellans. A Barcelona funcionaven, doncs, unes 
capelles del govern basc en l’exili. La més important era de la del Palau de la Baronessa de 
Maldà en el carrer del Pi, número 5. Actuaven a la manera de les esglésies que anomenem 
personals. A l’Arxiu Diocesà de Barcelona existeixen els llibres parroquials d’aquesta pecu-
liar parròquia oberta als bascos, però també als possibles feligresos catòlics nadius de Ca-
talunya. En ella es registraven bateigs, matrimonis i defuncions o exèquies. També, és molt 
important l’esmentat llibre de Jesús Alturo, El calze i la lira entre reixes; culte i textos clandes-
tins dins la Presó Modelo de Barcelona (1937). Editat per Pagès editors, Lleida 2008.
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Dels llibres sagramentals dels bascos a Barcelona (que van del desembre de 1937 al febrer 
del 1939) pot deduir-se que en l’Hospital Euskadi de Barcelona, Avinguda de Montserrat 
110, es batejaren els bascos nascuts en l’esmentat hospital des del mes de desembre de 1937. 
El sacerdot era un franciscà basc anomenat Pare Hilari d’Uranga, auxiliat pel sacerdot de 
Barcelona Josep Homar Duran, rector d’Abrera.

També existia una altra capella “provisional” d’Euskadi Buru Barsaia en el número 9, (pri-
mer pis) de la Rambla de Catalunya. A l’Arxiu Diocesà de Barcelona hi ha tres llibres en 
els quals s’enregistraren 350 partides entre baptismes, matrimonis i defuncions de bascos i 
alguns catalans. Malgrat la importància de l’existència d’aquestes capelles, cal dir que re-
presentava ben poca cosa si hom té present que sols a Barcelona existien abans de la guerra 
civil unes cinc-centes esglésies; totes elles foren censurades, algunes enrunades i d’altres in-
cendiades. Les dues capelles basques no donaven normalitat al culte catòlic a tota la diòcesi 
de Barcelona. Pensar això seria caure en una enganyosa utopia.

L’ESGLÉSIA FOU BEL·LIGERANT?
A Barcelona al principi de la guerra es palpava que la Generalitat de Catalunya estava to-
talment desbordada, quedant pràcticament inoperant durant els quatre primers mesos —els 
més durs de la persecució religiosa. Els anarco-sindicalistes renunciaren a instaurar la seva 
dictadura i es creà el comitè central de les milícies antifeixistes amb la participació de dos 
partits marxistes i àdhuc el d’Esquerra Repúblicana. Però al final de setembre de 1936 s’ini-
cià, en part, el restabliment de l’estructura estatal republicana. Cal també dir que alguns 
partits com la Lliga catalana foren abolits i perseguits.

Alguns dirigents del govern de Catalunya denunciaren els assassinats comesos a l’empara 
dels desordres revolucionaris. Aquests desoris, però, no eren totalment descontrolats. Al-
guns historiadors afirmen que existia un pla ben precís de cercar i assassinar persones de-
terminades en unes llistes ben concretes.

Les patrulles dels qui escorcollaven els domicilis, prèviament, eren dirigides per un respon-
sable (amb nom i cognoms) cap de la repressió del sector. I, a més, molts d’ells eren extrema-
dament corruptes. Tant és així que aquests milicians afirmaven que donarien als capturats 
la llibertat si aquests desventurats els lliuraven diners o joies. En diversos documents consta 
que existien itineraris assassins amb termes molt concrets. Recentment s’han trobat aques-
tes frapants informacions de la patrulla que amb camions portava les víctimes a Sant Elies 
de Barcelona i al cementiri de Montcada. Molts dels conduïts fins aquí finalment foren as-
sassinats. Malgrat tot, caldria estudiar amb cura aquests documents.

Però cal preguntar-nos: què pensava l’autoritat del govern de la Generalitat en el que es re-
fereix a la persecució religiosa? El president Companys, inexplicablement aprofità una pe-
culiar circumstància per censurar l’Església. L’incriminà «d’església bel·ligerant i que com a 
tal ha estat tractada». Durant tota la persecució hom observa que no hi hagué ni la més mí-
nima compassió. Així foren tractats sacerdots, religiosos i laics que es confessaven catòlics: 
eren cruelment perseguits i assassinats. Cal dir també que en la pràctica no es va iniciar la 
reparació o el restabliment desitjat del culte de tantes esglésies incendiades, destruïdes i in-
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clús algunes d’elles arrasades. Existien, evidentment, botxins i persecutors. Hi hagué, però, 
alguna excepció: així alguns consellers de la Generalitat de Catalunya com Josep Maria Es-
panya (governació) i Ventura Gassol (cultura), amb alguns mossos d’Esquadra i alguns poli-
cies salvaren de la mort quatre bisbes catalans, molts preveres i religiosos que aconseguiren 
embarcar-se en vaixells estrangers al port de Barcelona. Entre ells se salvà el cardenal de 
Tarragona Dr. Francesc Vidal i Barraquer, al qual el mateix president Companys signà el 
salconduit; també se salvaren els bisbes Fèlix Bilbao de Tortosa, Joan Perelló de Vic, Josep 
Cartanyà de Girona, Justí Guitart d’Urgell i Valentí Comellas de Solsona. Foren assassinats 
els bisbes Huix de Lleida, l’auxiliar de Tarragona Dr. Manuel Borràs i Ferré i molt probable-
ment l’esmentat Dr. Manuel Irurita, bisbe de Barcelona.

A La Vanguardia del 29 de desembre de 1936 trobem un sorprenent discurs del president 
Companys davant un públic molt nombrós reunit en el Palau de Belles Arts de Barcelona. 
El títol de la notícia i discurs diu així: «Concentración de fuerzas republicanas de izquierda 
con motivo de la celebración del tercer aniversario de la muerte del President Macià». Di-
versos polítics intervingueren abans de parlar el President Companys; entre ells el conseller 
(en aquell temps) Tarradelles que va advocar per una nova llibertat per Catalunya, o si voleu 
una clara independència catalana.

El discurs del President Companys pretén tractar la situació política i social dins “l’actuali-
tat (guerra civil) que estaven vivint...” Diu: «Han acaecido en Catalunya y en toda Espanya 
cosas enormes... el 19 de julio de 1936 se sublevaron [...] la España caduca, carcomida [...] 
cancerosa [...] que encuentra el apoyo y sirve de instrumento al fascismo internacional que 
realiza una táctica de estas fuerzas retardatarias que vienen a significar una continuación de 
la barbarie primitiva». Companys continua acusant com a “traficants de la religió de Crist” 
a l’Acció Catòlica i al bisbe de Barcelona (Dr. Irurita) que fou, segons el mateix Companys 
—textualment—: «el promotor (sic) de la coalición reaccionaria con carlistas y lerrouxistas, 
levantando aquí una ola desbordante de guerra civil». I continua: «en los últimos tiempos, 
en vísperas del 19 de julio, algunas iglesias y conventos fueron convertidos en fortalezas. 
Por el obispado fueron repartidas armas y fueron los últimos reductos vencidos por fuerzas 
populares. En los conventos e iglesias se defendían hasta la última hora las fuerzas del fas-
cismo y de los militares rebeldes. Son beligerantes y han sido tratados como beligerantes... 
Pero en el fondo alienta siempre en el pueblo (multitud) una justicia instintiva [sic]». Vegeu 
l’esmentat llibre La historia de las iglesias... pàgines 350-351, en el que presento el text com-
plet i un breu comentari.

Aquestes últimes frases —si es refereixen als membres de l’Església— mai haurien d’ha-
ver estat pronunciades, en aquest context tan apassionat, pel president Companys, ja que hi 
havia perill de traïr a l’objectivitat dels fets. Efectivament, tot admetent que hi hagués ha-
gut resistència en unes dues esglésies (o convents), a Barcelona hi havia almenys cinc-cents 
temples (parròquies, convents i oratoris públics), i en la pràctica totalitat d’ells els sacerdots 
foren sistemàticament perseguits, no oferint cap mena de resistència. Aquesta és l’objectiva 
realitat. Recentment l’historiador Albertí en el seu llibre El silenci de les campanes presenta 
els fets de la resistència en el convent de la Diagonal dels Carmelites (pàg. 195-197). Tam-
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poc es pot provar que el bisbe de Barcelona el Dr. Irurita fos el “promotor de la coalición 
reaccionaria, levantando aquí una ola desbordante de guerra civil [...] y que desde el obispa-
do fueran repartidas armas”. Són acusacions que el President Companys, penso, se les havia 
d’haver estalviat o almenys, en cas d’ésser certes, eren tan greus que haurien d’haver estat 
presentades en el seu temps als tribunals per a verificar-les. Però per a molts de nosaltres 
—eclesiàstics o seglars catòlics— és inadmissible més encara la frase “en el fondo alienta 
siempre la justicia instintiva de la multitud”. De quina justícia parla el President? Es refe-
reix a la justificació de la persecució, immolació i l’enorme tragèdia de tantes víctimes i la 
destrossa de tants temples? De totes maneres és inadmissible en un President un judici tan 
greu, sigui quin sigui el seu significat.

EVOLUCIÓ DE LA GUERRA CIVIL

Cal analitzar detingudament els fets posteriors al “levantamiento” durant els últims mesos 
del 1936, tenint present que a Catalunya ja l’any 1937 s’havia arribat a la culminació de les 
tensions públiques. Creiem que aquestes tensions foren més profundes que a la resta de la 
zona republicana espanyola, ja que el Partit Socialista Unificat de Catalunya —resultat de la 
fusió de diferents grups marxistes, menys el POUM— va créixer de tal manera que eclipsà 
la CNT i el mes de maig hi hagué una autèntica revolució entre els partits que participaven 
en el govern i en les mateixes forces obreres (sindicats). El POUM fou eliminat i el seu líder 
Andreu Nin afusellat. 

Durant aquest període entre el 1936 i el 1938 el cost de la vida es va quadruplicar, mentre els 
salaris sols augmentaren el doble. Hi havia carència de tot; especialment d’aliments, però la 
guerra, de fet, ja abans de la derrota republicana ofegà gradualment la revolució republica-
na. L’abril de 1938 en una ofensiva de les tropes del general Franco, aquestes ocuparen Llei-
da i arribaren fins el delta de l’Ebre. Tallaren les comunicacions entre València i Barcelona. 
Des d’octubre de 1937, el govern republicà de Negrin s’havia instal·lat a Barcelona. Entre 
juliol i novembre de 1938 es produí la “batalla de l’Ebre”. Fou pels republicans el principi de 
la fi. A mitjans de febrer de 1939 les tropes de Franco arribaren a la frontera francesa. Era 
l’aparent punt final de la desastrosa guerra civil.

COM ACTUAREN ELS CATÒLICS DURANT ELS TRES ANYS DE GUERRA?
L’informe també exposa la vida interna dels catòlics durant la guerra civil: 

«En general pot afirmar-se que els catòlics, enmig de la revolució, perseveraren en les seves 
creences, si bé no podien manifestar-les. El culte va continuar en privat. I quan els bons ca-
tòlics es van trobar davant el dilema de la mort o apostatar, no van dubtar un moment a triar 
el martiri, i això no és vàlid només pels sacerdots i religiosos sinó també pels seglars. Clar 
que també hi ha algun punt fosc en l’aspecte catòlic: alguna que altra defecció. 

»L’enquesta explicita el següent resultat: aproximadament un 80% de les parròquies de la 
diòcesi no va registrar cap defecció (apostasia), i en les restants n’hi van haver, però són en 
general molt poques i d’escassa importància. Però algunes eren encara més aparents que re-
als i veritables, fruit de la dissimulació i de fictícia acomodació. Es cita un sol cas de deserció 
d’un religiós a Mataró; però no es donen detalls i no va transcendir. 
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»Entre els catòlics seglars hi va haver algunes apostasies, veritables o aparents, en els se-
güents pobles: Montferri, Santa Coloma de Gramenet, Llinars del Vallès, Sant Esteve Sesro-
vires, Sant Llorenç d’Hortons, Cervelló, Terrassa, Parets del Vallès, Valldoreix, Sant Esteve 
de Palautordera, Alella, Sant Pere de Vilamajor, Albinyana, La Pobla de Claramunt, Santa 
Eulàlia de Ronçana, Barcelona, Martorelles, Sabadell, Sant Joan de Vilassar, Vallgorguina, 
Vallirana, Riells de Montseny, Martorell, Canovelles, Masquefa, Cabrera d’Igualada, Olzi-
nelles, Sant Just Desvern, Cornellà de Llobregat, Sant Feliu de Codines. 

»A l’Arboç, encara per part d’aquells que abans anaven a missa, es van fer reus d’escàndols 
i immoralitats, d’hipocresies i blasfèmies. A Granollers del Vallès una religiosa es va unir 
civilment amb un empleat municipal. A Montmell es blasfemava i molta gent seguia aquest 
pervers costum (sic). Es donaren com a explicació d’aquestes defeccions diverses causes: la 
por (Masquefa, Alella), la covardia (Cornellà de Llobregat), la influència de l’ambient re-
volucionari (Pobla de Claramunt), la ignorància, doncs creien que “la religió s’havia acabat 
per sempre” (Santa Eulàlia de Ronçana). Algunes defeccions es van donar entre joves (Sant 
Feliu de Codines) i entre dones (Sant Joan de Vilassar). 

»Sovint també es van donar casos consoladors i edificants (sic). A l’Hospitalet els catòlics 
que havien sofert presó, sortien més fervorosos de la prova i confessaven públicament les se-
ves creences sense cap temor. Sis catòlics de l’Almúnia van viure amagats durant tot el perí-
ode de la guerra civil. A la parròquia del Sant Esperit de Terrassa (actual catedral del bisbat 
de Terrassa) hi van haver confessions admirables de fe». 

LA CAUSA FOU EL CAOS (DESCONTROL) O CAL IMPUTAR RESPONSABILITATS?
Hi ha una frase de d’historiador Gabriel Jackson (La República Espanyola y la guerra ci-
vil (1936-1939), Mèxic, 1967, pàg. 260) que possiblement pot resoldre alguns dubtes sobre 
la participació de la diòcesi a Barcelona el 18 i 19 de juliol del 1936. Deia: «El 18 de juli-
ol arreu d’Espanya va córrer el rumor que els rectors disparaven contra el poble des dels 
campanars de les esglésies. Amb molt poques excepcions, això mai va ser veritat, excepte al 
territori carlista». No hi va haver, doncs, una resistència violenta per part de l’Església com 
erròniament suposava el president Companys. No es pot considerar que l’estampida del mes 
de juliol fos efecte del descontrol de la gent que sense cap planificació es dediqués a cremar 
esglésies i a matar capellans. Avui, després de la publicació del llibre de Jordi Albertí (El 
silenci de les campanes, Barcelona, 2007, pàg. 203), alguns historiadors diuen que existia un 
projecte de planificació o Pla nacional de Regionals de la FAI que concretava les actuacions 
del que calia fer en totes les localitats de Catalunya. El grup de la FAI era molt nombrós 
(uns 200.000) i molt actiu. Això explica el per què a tots els pobles es va actuar cremant es-
glésies sistemàticament durant el curt període d’una setmana. El mateix Dr. Lluís Carreras 
(sacerdot intel·lectual i gran publicista) afirma que aquesta simultaneïtat demostra que exis-
tia un pla de destrucció previ a l’esclat de l’alçament i la revolució: «Un anàlisi detallat de 
cada cas d’incendi i violència ens farà concloure que en cada actuació una part important 
dels fets era fruit del caos. Però hi ha prou elements per creure que el caos, malgrat tot, no 
és l’argument que explica l’actuació dels grups violents, sinó que, enmig d’aquest, ja estava 
pensada la manera de capitalitzar-lo. El caos, doncs, esdevé l’hàbitat social en fer créixer 
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una voluntat deliberada de crear el terror per fer irreversible el procés de canvi». Fins aquí 
el text de l’autor del llibre El silenci de les campanes (pàg. 202). Tanmateix tenim indicis que 
el mateix govern no féu tot el possible per evitar tot el drama que es va viure. Hi ha un epi-
sodi en què, òbviament, es demostra que malgrat les actuacions del cèlebre ministre basc 
Irujo, el govern va esquivar les responsabilitats no aprovant una reconducció de l’ordre quan 
a primers de setembre del 1936 el socialista Largo Caballero rep l’encàrrec de formar govern 
i optà perquè hi fossin representades totes les forces partidàries del Front Popular, inclosos 
els nacionalistes bascos i catalans i els anarquistes. Amb aquest criteri, el 26 de setembre, 
Manuel Irujo, catòlic basc, fou nomenat ministre sense cartera. El 4 de novembre —en vi-
gílies del trasllat del govern a València— la CNT-FAI passà a ocupar quatre ministeris. La 
Federació catalana, que era la més reticent a l’actitud col·laboracionista, assumirà, en canvi, 
tres d’aquests ministeris: Joan Peiró presidirà Indústria, Joan Garcia Oliver serà titular de 
Justícia i Federica Montseny gestionarà Sanitat. La presència catalana també comptava amb 
Jaume Aiguader, sense cartera assignada.

En aquest context, el dia 7 de gener del 1937 el ministre Irujo va presentar a consideració 
del Consell de Ministres un dictamen que resumia la situació de l’Església al cap de mig any 
de revolució i hi afegia unes propostes de resolució. El text comença recordant que la Cons-
titució republicana proclama la llibertat de consciència i de culte i que existeix una llei que 
regula l’exercici d’aquest dret. Per contra, el ministre denuncia una situació d’indefensió i de 
persecució que resumeix en vuit punts:

« a) Todos los altares, imágenes y objetos de culto, salvo en muy contadas ocasiones, 
han sido destruidos y los más con vilipendio.

» b) Todas las iglesias se han cerrado al culto, el cual ha quedado total y absolutamen-
te suspendido.

» c) Una gran parte de los templos, en Cataluña con carácter de normalidad, se in-
cendiaron.

» d) Los parques y organismos oficiales recibieron campanas, cálices, custodias, can-
delabros y otros objetos de culto, los han fundido y aún han aprovechado para la guer-
ra o para fines industriales sus materiales.

» e) En las iglesias [se] han llevado a cabo [por] los organismos que las han ocupado 
[...] obras de carácter permanente [...].

» f) Todos los conventos han sido desalojados y suspendida la vida religiosa en los mis-
mos. Sus edificios, objetos de culto y bienes de toda clase fueron incendiados, saque-
ados, ocupados o derruidos.

» g) Sacerdotes y religiosos han sido detenidos, sometidos a prisión y fusilados sin for-
mación de causa por miles; hechos que, si bien amenguados, continúan aún, no tan 
sólo en la población rural, donde se les han dado caza y muerte de modo salvaje, sino 
en las capitales [...].
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» h) Se ha llegado a la prohibición absoluta de retención privada de imágenes y obje-
tos de culto. La policía que practica registros domiciliarios, buscando en el interior de 
las habitaciones la vida íntima personal o familiar, destruye con escarnio y violencia 
imágenes, estampas, libros religiosos y cuanto con el culto se relaciona o lo recuerda.

» [...] No tan sólo el imperativo de las leyes, sino la conveniencia de la República [...] 
obligan al estudio del problema y fuerzan a su solución. La opinión del mundo ci-
vilizado observa con extrañeza que conduce a la repulsión la conducta del gobierno 
de la República que no ha impedido los acusados actos de violencia y que consiente 
en que continúen en la forma y términos que expuestos quedan [...].

» [...] Todo ello deja de tener explicación posible, para situar el gobierno de la Repú-
blica ante el dilema de su complicidad o de su impotencia, ninguna de cuyas conclusi-
ones conviene a la política exterior de la República.

»En atención a la cual interesa la adopción por el Consejo de Ministros de los acuer-
dos siguientes:

» 1. La libertad de todos los sacerdotes, religiosos [...] contra los cuales no existan 
otros cargos.

» 2. El cumplimiento de la ley de congregaciones y confesiones, y en tal sentido que 
por el señor ministro de Justicia se confeccione una relación de los templos y edificios 
religiosos existentes, su estado actual, objeto al que están destinados, vicisitudes por 
las que hayan pasado e instrumentos de culto que contengan.

» 3. Que en adelante no sea ocupado ninguno de ellos para fines diversos del culto 
[...].

» 4. Que todas las obras de fábrica que de modo permanente se efectúen en los tem-
plos hayan de merecer la aprobación de la Dirección de Bellas Artes.

» 5. La declaración expresa de la licitud de la práctica de todos los cultos religiosos, 
siempre que sus manifestaciones externas se atemperen a las leyes.

» 6. La prohibición de toda orden de policía que tienda a dificultar en el interior del 
hogar el ejercicio de los derechos individuales [...].»

El govern de la República no va acceptar el document. Una decisió de màxima gravetat que 
indica un grau important de possible responsabilitat en la persecució religiosa que mai fins 
aquell moment s’havia fet tan evident de manera oficial.

JUDICI SOBRE LA DENOMINADA PERSECUCIÓ RELIGIOSA

Dins l’anterior marc de la situació política i de la guerra dels anys 1936-1939 hom intenta 
donar un judici sobre la denominada, per molts, “persecució religiosa”. Hi ha, com és obvi, 
enfrontades opinions, algunes d’elles prou viscerals i irreductibles. Així, per exemple, amb 
expressions exagerades es pronunciaren dos vicaris generals: el de Vic i el de Barcelona. Mn. 
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Jaume Font —vicari general de Vic— afirma: «La persecución marxista ha sido un castigo 
por los pecados cometidos, vencida por el ejército espanyol bajo la genial dirección de un 
invicto caudillo, el generalísimo Franco». El vicari general de la diòcesi de Barcelona —que 
tan eficaçment actuà en la pastoral clandestina de l’Església perseguida— el Pare Torrent de 
l’Oratori de Sant Felip Neri de Barcelona en una circular denomina “la revolució espanyola 
de 1936 com a satànica”. Posteriorment escriu “desde que las tropas nacionales rompieron 
el cerco rojo con que los enemigos de Dios y de la Patria tenían prisioneros y esclavos de su 
odio a cuanto tenía sabor de sobrenatural y eterno fue preciso promover una contrarrevolu-
ción esencialmente constructiva». Podríem anar elencant les opinins de diversos personat-
ges que sofriren la forta victimació o que foren contemporanis de la persecució religiosa, tal 
com estudien l’historiador Joan Bada i el nostre llibre ja esmentat Historia de las Iglesias... 
pàg. 352. De les anteriors opinions dels vicaris generals no en podem fer massa cas, especi-
alment dels termes exagerats de les mateixes. Tanmateix hi ha una altra via informativa que 
es troba en la sèrie “Persecució religiosa” de l’Arxiu Diocesà de Barcelona; ens referim a la 
notaria especial creada pel cardenal Jubany. En alguns d’aquests judicis potser es podria de-
duir l’autèntica intenció dels perseguidors de l’Església quan una expressió de l’òrgan de la 
CNT a Barcelona, a la Solidaritat Obrera (15 d’octubre de 1938), diu textualment: «La Igle-
sia ha de desaparecer para siempre (sic) [...] No existen ya covachuelas católicas. Las antor-
chas las han pulverizado (sic) [...] los obispos y cardenales han de ser fusilados (sic)».

JUDICI DE L’ARXIVER MOSSÈN JOSEP SANABRE SOBRE LA PERSECUCIÓ RELIGIOSA

És de gran interès el judici que emet l’autor del martirologi de Barcelona, l’anterior arxiver 
diocesà Mn. Josep Sanabre, antecessor nostre. Assenyala que hi havia una consigna total-
ment injusta per la qual hom proclamava que res d’anormal havia passat. Fou —continua 
Sanabre— una persecució callada per incomparables interessos o simplement perquè hi 
havia molta gent que estava torturada per la por d’ésser delatat, el que representava àdhuc 
la fulminant detenció immediata o la mateixa mort: afusellat. No es podia ser capellà! Era 
un delicte mereixedor de la pena de mort immediata. Els sacerdots eren uns “empestats” 
davant tota la societat, simplement per ser sacerdots. I el mateix podia ocórrer amb els se-
glars que es significaren com a catòlics o que simplement anaven freqüentment a l’església 
—quan no era prohibit, abans de la guerra— o que estaven en les llistes de l’Acció Catòlica, 
de Fejocista, de la Lliga de perseverança, de confraries o d’associacions vinculades als fran-
ciscans, dominics, jesuïtes, benedictins o a qualsevol altre orde religiós. Sanabre exposa amb 
gran lucidesa les causes de la persecució. Ell diu que són les següents: el divorci (no entesa) 
existent entre el món intel·lectual i el cristià; la política i els moviments socials d’Espanya; 
l’anul·lació d’instrucció religiosa; el descens de la pràctica sacramental; l’acció (partidista i 
contrària a l’Església) de molts mitjans de comunicació; l’influx de les societats secretes; les 
propagandes comunistes i anarcosindicalistes; la difamació sistemàtica i calumniosa contra 
l’Església; l’acció experimental del 6 d’octubre de 1934; una estudiada propaganda segons la 
qual l’Església era presentada com un seriós destorb pel progrés social del país i per tant es 
volia eliminar. Sanabre nega que l’Església —almenys la de Catalunya— hagués estat bel-
ligerant i que la seva activitat hagués motivat el posicionament popular en contra d’ella. Al 
principi es perseguia —finalitza Mn. Sanabre— a tot el que fos religiós i després possible-
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ment es camuflà aquest intent amb la pretensió de què es perseguia els addictes al “Movi-
miento Nacional de Franco”. Sanabre també reivindica «el caràcter de màrtirs en gran part 
dels perseguits en aquells tres anys de persecució religiosa». Aquest judici el comparteix 
l’autor de l’informe. Serà perquè l’autoria d’aquest cal atribuir-la definitivament a Mossèn 
Sanabre ajudat per Mn. Trens? Recordem que estem a l’any 1941, quan encara hi havia a 
Barcelona el bisbe franquista Díaz Gòmera.

IMPRESSIÓ QUE VA CAUSAR EL CANVI DE RÈGIM SEGONS L’INFORME

L’informe afirma: «A la majoria de les parròquies del bisbat de Barcelona, el canvi de règim 
(“nacional” pel “marxista”) va produir excel·lents efectes (sic). On es notava més l’entusias-
me era a les parròquies de tradició dretana, i en aquelles en les que no estava plantejat el 
problema rabassaire (Sant Celoni, Ntra. Sra. dels Àngels de Barcelona...). 

»Però de vegades resulta difícil saber si la satisfacció que el poble experimenta obeeix al 
canvi de règim o a l’acabament de la guerra. 

»En general, de l’enquesta, resulta que la part dretana de les poblacions va rebre els naci-
onals amb més viva satisfacció, mentre que les esquerres i extremistes van adoptar des del 
principi una actitud passiva i expectant, donant mostres de gran descoratjament. Molts cler-
gues i fidels assisteixen, però, a les manifestacions patriòtiques. En alguns pobles regna una 
gran indiferència envers el nou règim (sic). Amb tot, entre els elements esquerrans i obreris-
tes, s’observa una tendència a adaptar-se al nou ordre (sic). No obstant això, l’esperit del nou 
règim en general no ha penetrat en la massa del poble (sic). [Això és molt important que es 
digui el 1941].

»L’actitud callada de les esquerres, a poc a poc es va transformar, particularment a les grans 
ciutats i pobles rabassaires, en oberta hostilitat envers el règim “Nacionalsindicalista”, doncs 
no s’estan de dir en veu alta el seu descontentament dels “nacionals” i manifestar la seva re-
lativa simpatia pel sistema “marxista” (sic).

»A l’inici, en diversos llocs, els elements (persones) més moderats d’esquerra es van passar 
resoltament al camp Nacional, donant a entendre la seva decepció pel sistema “rojo” i el seu 
entusiasme per la nova situació política d’Espanya (Olzinelles, Castellar del Vallès, Sant Fe-
liu del Racó...). 

»Un fet que cal destacar és que després del 1941, en un 60% de les parròquies de la diòce-
si de Barcelona es va observar un notable descens del primitiu entusiasme de les dretes pel 
nou règim franquista (sic). Aquest fenomen s’accentua més de dia en dia, i les respostes a 
l’enquesta ho atribueixen a causes vàries: incomprensió de les dificultats de tota postguerra, 
falta de treball, carestia i falta de queviures, incapacitat dels dirigents locals, mitificació del 
“moviment nacional”, etc. » 

Òbviament les anteriors conclusions presentades possiblement el 1941 a la Santa Seu de 
Roma significaren que l’autor o autors de l’informe foren prou lliures per a expressar la seva 
opinió, que volgueren avalar amb l’objectivitat la mateixa enquesta.

La persecució religiosa



72

El martiri dels temples

LA PERPLEXITAT DURA ENCARA AVUI DIA

Objectivament als contemporanis els era molt difícil assenyalar quines eren les vertaderes 
causes de la persecució. Però hom té la impressió —àdhuc setanta anys després— que la ma-
teixa perplexitat encara avui dia s’estén entre moltíssims autors actuals que relaten aquesta 
penosa persecució i la següent revenja franquista.

Creiem que cal dir en definitiva que la persecució fou tan greu i tan atroç que per més que 
busquem les seves causes explicatives persisteix l’espant i el fort esglai del que va succeir. 
Com també cal dir el mateix en la reacció de l’altra banda: quelcom vertaderament horrible 
que àdhuc avui dia ens incapacita a ser serens en el precís moment d’intentar emetre un ju-
dici sobre aquests fets... Però sempre caldria, almenys, cercar els mínims punts comuns que 
ens portin a trobar la pau interna davant tanta perplexitat i horror d’uns fets encara inexpli-
cables. Aquests mínims són, per exemple, acceptar que va existir una persecució religiosa 
i no sols una revenja política; encara que hi ha casos en què hom palesa que es perseguien 
més les idees polítiques, o les posicions dels benestants o dels cacics o simplement dels par-
tidaris de la dreta política, i també cal acceptar que és necessari revisar molts afusellaments 
i desapareguts en el sector franquista.

També cal admetre el fet pel qual arran de l’esmentada persecució nasqué entre els perse-
guits una reacció comprensible de revenja, però impròpia dels cristians que sempre deurí-
em de perdonar les ofenses, àdhuc les dels enemics, malgrat que no foren pocs els casos en 
què les víctimes perdonaren els seus botxins. Però malauradament en el camp dels catòlics 
s’arborava una bandera de “croada” aplicada als victoriosos èxits del general Franco. Es co-
mençava a mesclar la religió i la total rebutjable justificació d’alguns assassinats de persones 
ajusticiats després de la victòria del general Franco. El mateix terme de “croada” suposava 
una incriminació manifesta adversa a un gran sector de la societat d’Espanya. El terme cro-
ada —abusiu— estendria la guerra i la irreconciliació durant massa anys després d’aquell 18 
de juliol de 1936. Quina llàstima que no s’hagués arribat a la reconciliació immediata! L’Es-
glésia hagués hagut de lluitar més per assolir aquesta reconciliació! Va ser servil, en molts 
casos, al vencedor!

Hi hagué una exagerada, penosa, i ridícula adulació al “Caudillo” general Franco per part de 
molts membres significatius de l’Església (i àdhuc al mateix “Movimiento Nacional”) obse-
quiat i saludat per la majoria dels prelats d’aquelles dècades, especialment dels anys quaran-
ta. Tot això impedí que l’Església Espanyola cerqués una sincera reconciliació. Recordem 
que els bisbes espanyols juraven fidelitat als principis del Movimiento Español abans d’exer-
cir els seus càrrecs espirituals i pastorals! Sortosament aquesta actitud a favor del règim 
franquista, de mica en mica, es va canviar, quan alguns bisbes i alguns sectors de sacerdots 
i de seglars catòlics proposaven i suplicaven que “amb prudència” (massa lamentablement) 
la societat espanyola es reconciliés. Bona prova d’aquesta recerca inicial de “reconciliació” 
fou l’última pastoral del Dr. Isidre Gomà, la publicació de la qual el govern franquista pro-
hibí en tot el territori espanyol. Aquesta severa prohibició causà un gran disgust al cardenal 
Gomà i, segons alguns, accelerà el càncer que el portà a la tomba. El Dr. Isidre Gomà estava 
molt dolgut. Ell que tenia un concepte suprem de l’autoritat i dignitat de l’Església i que ha-
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via ajudat tant al General, no podia entendre aquell gest d’infidelitat del govern franquista. 
“Fou massa!”, repetia als seus familiars i íntims col·laboradors. I morí apenat. Curiosament, 
la pastoral prohibida es publicà íntegra a la diòcesi de Barcelona. També anys després el 
bisbe d’aquesta ciutat, Dr. Modrego Casaus, té uns escrits amb sentides paraules de recon-
ciliació; així mateix hom observa que el famós XXXV Congrés Eucarístic Internacional de 
Barcelona tingué com a dels objectiu primordial: la pacificació i reconciliació de la societat 
espanyola. Malgrat tot cal reconèixer que en les dues primeres dècades després de la guerra 
civil no hi va haver una efectiva reconciliació i en molts casos s’ha hagut d’esperar al post 
concili Vaticà II i el període de la “transició” espanyola iniciat el 1975, i encara avui persis-
teix possiblement una no asumida reconciliació en alguns sectors reduïts de la mateixa es-
glésia i de la societat espanyoles.
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MATIRI DELS TEMPLES
SEGONS L’INFORME
O MANUSCRIT INÈDIT 

el martiri dels temples



76

El martiri dels temples



77

III- MARTIRI DELS TEMPLES 
SEGONS L’INFORME O MANUSCRIT INÈDIT

· Resum del document o informe: «Relació de fets que van succeir... 
 durant el 1936 a Barcelona».
· Enquesta.
· Temples destruïts durant la Guerra Civil a la ciutat de Barcelona i fora d’ella.

- Temples molt malmesos.
- Temples mutilats.
- Temples incendiats.
- Efectes del bombardeig.
- Confiscació de temples i altres usos.
- Altres conseqüències de la destrucció dels temples parroquials.

· El martiri dels objectes de culte i obres d’art.
· Martiri dels retaules gòtics i d’altres retaules.
· Martiri d’altres béns cultuals i culturals.
· Martiri dels arxius.
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III- MARTIRI DELS TEMPLES 
SEGONS L’INFORME O MANUSCRIT INÈDIT. 

EL DOCUMENT O INFORME: «RELACIÓ DELS FETS QUE VAN SUCCEEIR... 
DURANT EL 1936 A BARCELONA»
Finalitzada la guerra civil del 1936-1939, per a iniciar les gestions per a restaurar els tem-
ples destruïts quasi en la seva totalitat al bisbat de Barcelona, van enviar-se unes preguntes 
concretes adreçades als rectors de les esglésies. El meu antecessor en la direcció de l’Arxiu 
Diocesà de Barcelona, Mn. Josep Sanabre, possiblement, va col·laborar amb l’equip de se-
cretaria del bisbat de Barcelona en escriure l’informe reservat destinat al nunci del Papa a 
Madrid, del qual ja n’hem fet esment. L’autor anònim presenta el resultat de les respostes a 
l’àmplia enquesta, que es concretà en un volum que bé es pot considerar fonamental en la 
descripció dels fets que sacsejaren l’Església diocesana de Barcelona durant la guerra civil 
del 1936-1939. El títol és «Relación de los hechos ocurridos con motivo de la guerra determi-
nada por el levantamiento cívico-militar del 18 de julio de 1936». Nosaltres l’anomenem més 
breument amb la paraula Informe. Cal també indicar que sols tractem de les parròquies.

ENQUESTA

Ben cert és que ens impressiona moltíssim, en l’enquesta i en l’informe, observar que la pràc-
tica totalitat dels llocs de culte foren destruïts, cremats i que els pocs que romangueren en 
peu, foren confiscats. Fou una desfeta que avui dia tothom, siguin quines siguin llurs pròpies 
situacions i ideologia, lamenta. S’ha escrit moltíssim sobre això. Hi ha una amplíssima bibli-
ografia; tanmateix creiem que no s’ha fet una relació específica dels efectes de la guerra civil 
en el que podríem denominar patrimoni cultural de l’Església barcelonina. Són nombroses 
les monografies, catàlegs i inventaris d’esglésies que tracten aquest tema, però segurament 
ajudarà a tenir una visió més globalitzada, presentar íntegre el present estudi —fins ara in-
èdit—  al qual ja ens havíem referit, en un capítol específic del llibre de la biografia del Dr. 
Modrego. Molts temes que es troben en el manuscrit inèdit (o informe) ja els havíem tractat 
parcialment en l’anterior monografia o llibre Gregorio Modrego Casaus (Barcelona, 2002), 
pàgs. 209-270. Però, com ja hem indicat, l’informe, manuscrit inèdit trobat a l’Arxiu Dioce-
sà, és un resum molt ben fet de tota una subsèrie arxivística anomenada “Guerra del 1936” 
pertanyent al gran capítol arxivístic que té l’epígraf “Arranjaments parroquials, Apèndix n. 
1”. Aquesta subsèrie nasqué de les respostes al següent qüestionari: 

I. Qüestions generals 
1  Si abans de la revolució, especialment des de les eleccions del 16 de febrer de 
1936, es va crear en aquesta Parròquia alguna situació violenta contra l’Església o 
contra l’ordre social. Concretin tots els fets possibles. 
2  Quin va ser el resultat de les eleccions generals del 16 de febrer de 1936? Centres 
polítics que existien i la seva preponderància. 
3  Actuacions revolucionàries immediates a la guerra; la seva relació amb l’Església; 
Es van formar llistes negres i quines persones van entrar en elles? 
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4  Actitud del poble davant els abusos ocorreguts; van ser de les mateixes localitats 
els que les van causar? Si va ser així, va haver reacció per part del poble? Va adoptar 
aquest mesures extraordinàries per salvar la vida del rector i capellans o, per contra, 
els va delatar i va causar la seva mort? 
5  Van existir defeccions durant el domini dels “rojos” (sic)? 
6  Quin efecte ha produït en l’estimació del poble el canvi del règim marxista (sic) pel 
del Govern Nacional? 
7  El fet de la guerra ha produït en el poble reacció religiosa i en sentit de millora de 
costums? L’aportació de dades estadístiques i puntualització de fets seria molt conve-
nient. 
8  En especial digui’s si els catòlics han demostrat sol·licitud a regularitzar la seva si-
tuació religiosa, legalitzant matrimonis, batejant els seus � lls, aplicant sufragis per als 
seus difunts, etc. 

II. Persones 
1  Si els capellans, religiosos, religioses i seminaristes d’aquesta Parròquia van ser 
perseguits, empresonats, maltractats o martiritzats. Refereixi’s l’actitud de les víctimes 
davant aquests excessos. Respecte als capellans consignis el càrrec que exercien; 
respecte als religiosos i religioses l’Orde o Congregació que pertanyien, i de quina Fa-
cultat eren els seminaristes (Humanitats, Filoso� a, Teologia). Consignis el nombre de 
cada classe que van ser assassinats. 
2  Número total de seglars assassinats. Quants ho van ser precisament per les seves 
idees religioses? 
3  Actes d’heroisme practicats en el seu martiri i proves de fe, de religiositat, de cari-
tat, i de perdó dels enemics, que potser van donar. 

III. Coses sagrades 
1  Si l’església parroquial i altres esglésies d’aquesta feligresia van ser saquejades, 
destruïdes, o notablement danyades a la seva fàbrica. 
2  Si van ser con� scades i destinades a altres usos, i quins van ser aquests.
3  Si no havent estat destruïdes van ser, no obstant això, tancades al culte.
4  Càlcul global aproximat dels danys soferts en les seves fàbriques pels temples par-
roquials i altres esglésies. 
5  Santuaris i ermites existents en aquesta Parròquia. Si van ser destruïts o mutilats 
i càlcul aproximat dels danys causats. 
6  Si l’orgue, retaules, taules pictòriques, teles, tapissos, imatges de talla, vasos sa-
grats, campanes, ornaments que la Parròquia tenia, van ser destruïts, deteriorats o ro-
bats. Detalli’s tot el possible, especialment el que es refereix a obres de pintura, escul-
tura, orfebreria notable per la seva factura o valor que hagin estat destruïdes o hagin 
desaparegut. 
7  Valor aproximat global de les pèrdues sofertes en aquest ordre per l’església par-
roquial i per les altres esglésies � lials, convents, santuaris, ermites i d’altres. 
8  Si durant la revolta van con� scar el cementiri 
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9  Si el cementiri va ser profanat. Si hi ha hagut profanació de sepultures i si ho ha 
estat la d’algun personatge famós. 
10  Forma de profanació de les “tecas” (o reliquiaris) amb cossos de sants o de les re-
líquies sagrades. 
11  Com s’ha dut a terme la inhumació de cadàvers (durant el temps del domini mar-
xista), dels catòlics i dels enemics de l’Església. 

IV. Altres béns de l’Església 
1  Si la casa parroquial i d’altres edi� cis de pertinença de la parròquia van ser total o 
parcialment destruïts; import global aproximat dels danys causats. Digui’s també si va 
ser destruït algun convent de religiosos o de religioses, especialment si era notable pel 
seu valor històric o artístic. 
2  Si els edi� cis no destruïts van ser con� scats i a quin ús es van destinar. 
3  L’arxiu parroquial. Puntualitzi’s els llibres de partides sagramentals destruïts o de-
sapareguts i si va desaparèixer també algun altre document notable pel seu valor his-
tòric. 

V. Culte 
1  Si el culte catòlic va ser parcial o totalment suprimit en aquesta parròquia durant el 
domini “roig” i per quina causa: prohibició, temor justi� cat, falta de capellans, etc. 
2  Mitjana de temps que va estar suspès tot el culte religiós, públic i també privat. 
3  Si hi va haver en algun lloc conat d’implantació d’un altre culte o superstició. Es 
van donar imitacions sacrílegues del culte catòlic? Es van utilitzar per a això orna-
ments i objectes sagrats? 
4  Es van profanar les Sagrades Formes o les imatges sagrades? Forma de la profa-
nació i en quina imatge es va acarnissar particularment la impietat. Altres sacrilegis, si 
van existir. 
5  Durant el domini dels marxistes (sic), es va celebrar clandestinament el culte en 
algun lloc? Es van administrar sagraments? Consigni’s la manera com es celebrava el 
culte, els seus actes principals, la forma d’administració de sagraments, especialment 
el de la penitència i el de l’eucaristia. Forma usual de la celebració dels matrimonis i 
abusos que en aquest punt s’hagin comès. 
6  Fruits de vida cristiana que es van aconseguir amb això o possibles abusos que es 
van cometre. 

Aquest qüestionari fou contestat per totes les parròquies amb interessants informacions i 
àdhuc amb reportatges fotogràfics. Aquesta munió de documentació creà una subsèrie a 
l’Arxiu denominada «Reconstrucció de la diòcesi de Barcelona després de la guerra civil del 
1936», i el resum és l’esmentat informe o “relació dels fets...  (Apèndix n. 1)”.

TEMPLES DESTRUÏTS DURANT LA GUERRA CIVIL A LA CIUTAT DE BARCELONA I FORA D’ELLA

Segons l’informe, moltes esglésies de la diòcesi foren destruïdes o molt malmeses durant la 
guerra civil. De bell antuvi cal dir que la Generalitat de Catalunya protegí almenys la Cate-
dral, el Palau Episcopal, Sants Just i Pastor, el Monestir de Pedralbes, el Monestir de Mont-
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serrat i l’església de Sant Sever. L’esmentat manuscrit o informe, intitulat “Relació dels fets… 
(Apèndix. I)”, en aquest apartat comença explicant la destrucció que afectà la catedral, mal-
grat que els danys més grans foren motivats pels bombardeigs de les tropes del general Fran-
co: «En el mes de juliol la catedral sofrí grans desperfectes ocasionats per l’explosió de dues 
bombes de l’aviació. Una d’elles destruí part de la volta segona de la nau baixa de l’epístola, 
dos arcbotants i la porció corresponent de trifori amb la paret exterior. L’altra caigué en el 
carrer del Bisbe Irurita i obrí un forat en la capella del claustre contigua a la porta que dóna 
a aquest carrer, destruint també les motllures de l’esmentada porta. Aquesta bomba perforà 
la paret i arrencà la reixa de tancament d’aquesta capella i la que era propera a ella al costat 
del pati del claustre».8 

A la ciutat de Barcelona: disset esglésies parroquials foren completament destruïdes: San-
ta Maria de Sants;9 Sant Josep i Santa Mònica, que havia estat antic convent dels Agustins 
descalços a la part baixa de la Rambla;10 Sants màrtirs Gervasi i Protasi i Nostra Senyora 
de la Bonanova, en ella hi havia un cambril de Nostra Senyora de la Bonanova, construït el 
1872 i molt estimat per la devoció popular;11 Sant Francesc de Paula, que anteriorment ha-
via estat convent dels mínims;12 Santa Maria de Jesús de Gràcia, antiga capella del convent 
dels franciscans;13 Sant Cugat del Rec, un dels temples més antics de Barcelona (s. XI) que 
va tenir moltes modificacions, la més important l’any 1830;14 Santa Anna (la nova església 
parroquial);15 Santa Maria del Poblenou; Nostra Senyora del Port, Sant Antoni de Pàdua, 
Sant Francesc d’Assís, Nostra Senyora Miraculosa i Nostra Senyora dels Desemparats.16 

8  Ap. I, pàg. 52: J. BASSEGODA, El patrimonio artístico religioso de Barcelona (1936-1939) (Barcelona 2006) pàgs. 19-25.
9  Ap. I, pàg. 52: «Santa Maria de Sants, situada en una barriada eminentment obrera, d’estil neoclàssic, fou saquejada 
i incendiada en les primers hores d’haver-se iniciat la lluita als carrers de Barcelona. Més tard, l’Ajuntament procedí a la 
seva total demolició. Aquesta església sofrí diverses vegades «les accions dels enemics de la religió» especialment durant 
els successos revolucionaris ocorreguts el 6 d’octubre de 1934 i el 17 de febrer de 1936, després de les eleccions que 
donaren el triomf als partits que integraven l’anomenat “Front Popular”».
10  Ap. I, pàg. 52: «Fou incendiada per les turbes que intervingueren en la presa de la caserna de les Drassanes pròxima 
a aquesta església i més tard fou el mateix Ajuntament que manà la total destrucció».
11  Ap. I, pàg. 52: «Una part del terreny del temple parroquial i de la casa rectoral fou convertit en via pública.».
12  Ap. I, pàg. 53: «Tenia el campanar de base rectangular. El temple fou incendiat per la turba el 20 de juliol de 1936. 
Un any més tard, l’Ajuntament de Barcelona va fer destruir-la completament. L’any 2000, després de ser edi� cada de bell 
nou després de la guerra civil, ha estat soterrada per ampliar el Palau de la Música Catalana».
13  Ap. I, pàg. 53. Santa Maria de Jesús de Gràcia fou incendiada el 22 de juliol de 1936 i posteriorment arrasada.
14  Ap. I, pàg. 53: «Fou incendiada al principi de la guerra civil i l’any 1937 fou totalment destruïda». En un altre local 
s’establí la nova església, però l’any 2000 ha estat venuda pel bisbat i extingida. Les relíquies de Sant Cugat es veneren a 
la cripta de Santa Maria del Mar de Barcelona.
15  Ap. I, pàg. 53: «Aquesta parròquia tenia dos temples, l’antic i el modern. Aquest darrer, un dels més grans de 
Barcelona, d’estil gòtic, construït amb pedra de molt bona qualitat durant el segle XX, fou completament enrunat per 
l’Ajuntament per a l’obertura d’un carrer que comuniqués l’anomenada de Santa Anna amb la Plaça Catalunya. El temple 
antic fou un cèlebre monestir construït en el segle XII tot i que el presbiteri amb el creuer i el claustre foren obres 
posteriors, en els segles XIII i XIV respectivament. Aquest temple fou incendiat el 21 de juliol de 1936 resultant bastant 
malmès en la silleria de l’arc del cor, � nestrals, murs i voltes. En el magní� ca claustre de quatre galeria es desplomà el pis 
superior i resultaren alguns desperfectes en els arcs, columnes i paraments de pedra».
16  Ap. I, pàg. 53.



83

Fora de la ciutat de Barcelona: vint-i-quatre esglésies (pertanyents també a les demarcaci-
ons dels actuals bisbats de Terrassa i de Sant Feliu de Llobregat), foren totalment destruïdes, 
com veurem en el posterior reportatge fotogràfic comentat:17

Sant Esteve de Granollers. Temple gòtic, amb afegits d’altres estils i una portalada romànica 
a la façana principal. Fou incendiada dues vegades i el que no destruí el foc ho féu el pic i la 
dinamita municipals. Només restà en peu el campanar, un portal de l’església i petits trossos 
de paret que testimonien la solidesa de l’edifici. 

Sant Feliu de Llobregat. L’actual catedral estava dedicat a sant Llorenç i fou totalment des-
truïda. Es volgué transportar les pedres al riu Llobregat, on als pocs mesos, quedaren sepul-
tades en la terra arrossegada pel corrent de les aigües. 

Martorell. Patí dues vegades els efectes destructors del foc, romanent solament algunes res-
tes de parets. 

Sant Pere de Gavà. Totalment arrasada. 

Sant Joan de Vilassar. Totalment arrasada. 

Sant Feliu de Codines. Saquejada a començaments de la revolució i destruïda a finals de la 
guerra com a conseqüència de fer volar el polvorí que hi havia en el seu interior. 

Santíssima Trinitat de Sabadell. Incendiada els primers dies i destruïda durant la guerra. 

Molins de Rei. Destruïda. 

Santa Maria de Badalona. Només se’n conserven alguns murs esquerdats. 

Santa Maria de Cornellà. Pogué salvar-se en els primers moments, però fou destruïda a fi-
nals de l’any 1936. 

Santa Eulàlia de Mèrida d’El Papiol. Romangué intacta a començaments de la revolució, 
però després fou totalment destruïda per ordre de l’Ajuntament. En els treballs de la seva 
demolició fou obligatòria la prestació personal dels “elements de dretes” de la població. 

Sant Bartomeu de la Quadra. Destruïda. 

Sant Cristòfor de Premià de Mar. Només en quedà una petita part dels murs, una alçada 
aproximada de tres metres. 

Santa Maria de la Pobla de Claramunt. Fou incendiada i més tard arrasada, no restant-ne 
més que les portes, i força deteriorades. 

Sant Joan Despí. En els començaments de la revolució fou incendiada restant solament part 
de la façana i el campanar, que fou destruït íntegrament poc temps després per ordre de 
l’Ajuntament.

17  Ap. I, pàgs. 53-54.
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Immaculada Concepció de Vilanova i la Geltrú. Arrasada.

El Prat de Llobregat. Fou incendiat i després arrasat per acord del Consell municipal malgrat 
que el seu estat, tot i que força deteriorat, permetia una fàcil i completa restauració.

Sant Pere de Masnou. Només resten alguns trossos de paret.

Sant Fost de Campsentelles. Fou incendiat i es destruïren les restes subsistents fins a deixar el 
solar lliure, però amb algunes runes, traslladant-se, fins i tot, els carreus per al seu reaprofi-
tament. L’any 2006 aquestes runes s’han cobert i de nou s’hi por celebrar missa.

L’Hospitalet de Llobregat. Era de construcció gòtica i barroca. Fou destruït i soscavat fins als 
fonaments.

Plegamans. Destruïda.

Sant Antoni de Vilamajor. Només romangué en peu el que era la sagristia. La resta de l’edi-
fici fou convertit en solar i ampliació de la via pública.

Sant Crist de Canyet. Arrasada.

Mollet. Destruïda totalment, excepte el campanar que fou deixat com a torre-rellotge.18

TEMPLES MOLT MALMESOS 
Cent quatre esglésies parroquials foren molt malmeses per incendis i destruccions:19 

Nostra Senyora de Betlem. El temple era un exemplar d’estil barroc, construït en els segles 
XVII i XVIII. Consta d’una sola nau però amb molta capacitat. La seva decoració interior 
era riquíssima i ornamentada amb belles incrustacions de marbres. Primerament pertanyé a 
la Companyia de Jesús, després fou la capella del seminari de la diòcesi i últimament parrò-
quia. El 19 de juliol de 1936 fou totalment destruït el seu interior com a conseqüència d’un 
incendi provocat pels “protagonistes de la persecució religiosa”. Més tard l’aviació del Gene-
ral Franco destruí parcialment la casa rectoral i el temple del qual sols ens resten les parets, 
cobertes i llànties de les capelles laterals i la cripta. Es conserva, no obstant això, afirma 
l’informe, la façana gairebé intacta, amb les columnes salomòniques i estàtues. La rosassa 
corresponent al carrer del Carme resultà força deteriorada (vegi’s Reportatge, IV). 

Sant Josep de Gràcia (Mare de Déu de Gràcia i Sant Josep - Josepets). Espaiós temple d’estil 
neoclàssic, construït al segle XVIII, fou incendiat i completament destruït en el seu interior 
amb tots els arrebossats i paviments. Les cobertes i voltes resultaren totalment enfonsades, 
excepte les corresponents al creuer. La seva façana es conserva força bé i amb lleugeres re-
paracions podrà restablir-se en el seu estat primitiu. 

Nostra Senyora dels Remeis. Fou aixecada modernament a la barriada eminentment obrera 
de les Corts. Les turbes l’incendiaren el 21 de juliol de 1936, enfonsant-ne les voltes i cober-

18  Ap. I, pàgs. 54-57.
19  Ap. I, pàgs. 57-58.
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tes. Només restaren en peu els murs i la capella del Santíssim Sagrament (vegi’s Reportatge, 
IV). 

Sant Jaume Apòstol. Aquest temple fou primitivament erigit per als jueus conversos i més 
tard conegut amb el nom de la Santíssima Trinitat per haver estat convent dels religiosos 
trinitaris. Fou construït en les darreries del segle XIV i principis del XV i s’amplià al segle 
XVII i posteriors. L’antiga església quedava reduïda a l’actual nau en les seves quatre prime-
res crugies. El creuer i el presbiteri foren destruïts posteriorment per augmentar la capacitat 
del temple primitiu. Fou incendiat el 21 de juliol de 1935, i el foc durà vuit dies. El temple 
restà totalment destruït en la seva part posterior i la resta de l’edifici amb gran deteriora-
ment de les parets, pilars, voltes i sostres. La formosa façana sofrí alguns desperfectes d’es-
cassa importància (vegi’s Reportatge, IV). 

Sant Pere de les Puel·les. Antic monestir de monges benedictines fundat pels comtes Sunyer 
i Riquilda, essent Guilara (937-959) bisbe de Barcelona. Fou consagrada l’any 945. Incendi-
at i saquejat el juliol de 1936 per les turbes revolucionàries que provocaren danys en alguns 
murs, columnes i capitells (vegi’s Reportatge, IV). 

Santa Maria del Mar. Bell temple gòtic coronat amb dues altes i lleugeres torres. Fou cons-
truït en els segles XIV i XV amb l’aportació de donatius dels veïns i feligresos en una de les 
èpoques més brillants del comerç barceloní. Com a conseqüència del saqueig i incendi ha 
resultat un xic mutilat en els carreus de les finestres, arcs, columnes i murs, singularment en 
l’espai ocupat per l’orgue que, per ser de fusta, facilità l’obra destructora del foc ocasionant 
danys més greus que necessitarien una difícil i costosa reparació, com s’intentà l’any 2007. 
Han desaparegut els arcs que sostenien la tribuna reial i s’han calcinat les belles claus de 
volta que representaven l’Anunciació, Coronació de la Mare de Déu i el segell de Pere III, 
malgrat que s’hagin restaurat de nou amb força encert l’any 1990 (vegi’s Reportatge, IV). 
Malgrat tot el que hem dit cal advertir que en el segle XIV ja hi hagué un gran incendi quan 
s’estava construint i algunes claus de volta sofriren molt en ell.

Sant Pau del Camp. És un temple romànic i exemplar únic per les seves característiques es-
pecials. Fou, segons diverses opinions, convent dels Ermitans de Sant Agustí. La fundació 
del convent és atribuït al propi sant Paulí, durant el segle V. Hom sap que a finals del segle 
X era un monestir benedictí. Té uns bells claustres amb arcs de marcada influència àrab, 
columnes parelles i capitells força interessants. Com a conseqüència del foc provocat resul-
taren calcinats alguns carreus de pedra, destruïts o deteriorats els paviments i cremades les 
fustes del temple (vegi’s Reportatge, IV). 

Puríssima Concepció. Església gòtica construïda a Barcelona per unes religioses procedents 
d’un convent de Sant Vicenç de les Jonqueres, molt a prop de Sabadell. El temple i el seu no-
table claustre foren demolits el 1871 i fidelment reproduïts, pedra per pedra, al carrer Aragó 
per a la nova parròquia de la Concepció. A conseqüència de l’incendi sofert el 21 de juliol de 
1936 es desplomà la volta de la capella del Santíssim, així com els sostres i coberta del bell 
claustre gòtic. El cor s’enfonsà i la volta corresponent al mateix resultà fortament deteriora-
da fent-se precís el canvi dels arcs (vegi’s Reportatge, IV). 
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Sant Miquel Arcàngel i Ntra. Sra. de la Mercè. Exconvent de religiosos de Ntra. Sra. de la Mer-
cè per a la redempció de captius. El primitiu temple fou construït en el segle XIII, en èpo-
ca de sant Pere Nolasc; però, com era de proporcions reduïdes, fou derruït i hom començà a 
construir l’actual el dia 25 d’abril de 1765. L’arquitectura general és d’un ordre compost, amb 
pilastres corínties, tot i que el carrer Ample presenta una façana gòtica, amb afegits del renai-
xement, procedent de la derruïda església de sant Miquel que existí junt a l’edifici de l’ajunta-
ment de la ciutat. Les turbes revolucionàries ocasionaren grans destrosses en el paviment i de-
coració interiors. Es destruí totalment la rosassa de la façana principal, desaparegué la imatge 
exterior i quedaren deteriorats alguns dels seus bells ornaments escultòrics. Diverses bombes 
causaren danys en el cambril, creuer i casa rectoral (vegi’s Reportatge, IV). 

Sant Agustí. Antic convent d’agustins, la primera pedra del qual es col·locà el dia 12 de de-
sembre de 1728, passant la seva construcció per diferents vicissituds. El temple, no acabat en 
grecoromà, consta de tres naus i un magnífic pòrtic amb bells arcs. Com a conseqüència de 
l’incendi que patí a començaments de la revolució, ha estat totalment destruït el paviment i 
deteriorada la decoració interior (vegi’s Reportatge, IV). 

Santa Maria del Pi. És un dels millors temples gòtics de la ciutat, de fundació desconeguda. 
Hom sap, però, que fou consagrat el dia 17 de juny de 1453 per Fra Llorenç, bisbe de Ter-
ranova, segons consta en una làpida de la mateixa església. Té una sola nau, però de majes-
tuosa grandiositat, i un amplíssim rosetó de pedra i filigranada construcció. Aquest temple 
sofrí els efectes del foc destruint-se completament l’expressat rosetó de la façana principal. 
L’arc del cor, enormement calcinat, ha exigit la construcció de forts pilars per evitar-ne l’en-
fonsament total. Igualment han resultat deteriorades les claus de les voltes. 

També foren considerablement mutilades les esglésies de l’Esperit Sant, Santíssim Redemp-
tor, Sant Martí de Provençals (tinença), Sant Adrià del Besòs. Continua el manuscrit: «Per 
haver patit enfonsaments de voltes o altres destrosses, han resultat enormement mutilats els 
següents temples diocesans»20 (vegi’s Reportatge, IV): 

Sant Antoni Abat de Vilanova i la Geltrú. Aquest espaiós temple neoclàssic fou gairebé total-
ment destruït en la seva part superior, no arribant a la total demolició per haver-se esgotat 
les 400.000 pts. que foren concedides amb aquesta finalitat i posteriorment, en el seu inte-
rior, hom construí un grandiós refugi per protegir-se dels bombardeigs de l’aviació (vegi’s 
Reportatge, IV).

Santa Maria de Vilafranca del Penedès. Bell temple gòtic del segle XV, amb una façana mo-
derna del mateix estil. Fou incendiat l’octubre del 1934 i novament cremat a començaments 
de la revolució de 1936. La seva fàbrica fou considerablement danyada, amb l’enfonsament 
de la volta (vegi’s Reportatge, IV). 

Sant Fèlix de Sabadell. Bonic temple modern, construït segons l’estil gòtic, tot i que s’han 
trobat restes del temple romànic. Fou destruïda la sagristia i molt malmesa tota la fàbrica 
(vegi’s Reportatge, IV).

20  Ap. I, pàgs. 56-57.
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Abrera. El cor fou derruït i enfonsats els sostres de la capella del Santíssim Sagrament i de 
les dues sagristies (vegi’s Reportatge, IV).

Miralles. S’enderrocà el campanar.

Nostra Senyora de Gràcia de Sabadell. Es destruïren alguns murs i s’enfonsaren les cober-
tes.

Olesa de Montserrat. Fou incendiat quatre vegades i les voltes es desplomaren.

Sant Andreu de la Barca. Notablement deteriorada en la cúpula, nau central i creuer.

Sant Celoni. Aquest temple fou saquejat i cremat patint greus danys en els murs i voltes .

Sant Esteve de Parets. Temple romànic amb afegits dels segles XVI i XVII. Només en queda 
l’absis, la nau central i la sagristia (vegi’s Reportatge, IV).

Sant Fèlix de Cabrera de Mar. Destruïda la capella del Santíssim Sagrament i la part superior 
del campanar (vegi’s Reportatge, IV).

Sant Joan de Montgat. Resultaren destruïts el cor, la volta i la sagristia.

Sant Joan de Vilassar. Fou destruïda gairebé totalment a conseqüència de l’interès que tin-
gué el comitè de la col·lectivització del ram de la construcció d’aprofitar-se dels materials 
per aixecar amb ells altres nous edificis (vegi’s Reportatge, IV).

Sant Julià d’Argentona. Fou incendiada a començaments de la revolució i més tard volada 
amb explosius. Només queden restes de paret amb alguns fragments de volta (vegi’s Repor-
tatge, IV).

Sant Just Desvern. Patí l’abatiment del baptisteri, sagristia i dependències annexes.

Santa Maria de Capellades. Aquest temple romànic patí l’enfonsament del cor, obertura de 
finestrals i construcció de dos pisos a la nau central (vegi’s Reportatge, IV).

Sant Martí de Riells del Montseny. Es demolí el campanar.

Sant Sadurní de Montornés. El cor i la sagristia quedaren completament destruïts.

Santa Magdalena d’Esplugues. Murs deteriorats i coberta enfonsada.

Santa Maria de Caldes de Montbui. S’obriren grans forats en totes les capelles laterals i absis 
de l’altar major, des dels fonaments fins a les voltes (vegi’s Reportatge, IV).

Vilalba Sasserra. L’església antiga fou molt deteriorada en els murs i voltes. 

TEMPLES MUTILATS

Sant Cristòfol de Lliçà de Vall, Sant Esteve de la Garriga, Sant Vicenç de Jonqueres de 
Sabadell, Sant Esteve de Ripollet, Sant Julià de Palou, Sant Esteve de Palautordera, Sant 
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Pere Lavern, l’Arboç, Santa Eulàlia de Banyeres, Sant Esteve de Cervelló, Sant Vicenç dels 
Horts, Sant Pere de Vilamajor, Sant Andreu de Vallgorguina, Puríssima Concepció de Sa-
badell, Gelida, Sant Bartomeu d’Albinyana, etc.

TEMPLES INCENDIATS

«Altres temples foren incendiats: causant gravíssims desperfectes en ells.21 Citarem —con-
tinua el manuscrit o informe— els següents, primer de la ciutat de Barcelona i després de 
fora d’aquesta ciutat: Santa Madrona, Sant Josep Oriol, Sant Miquel del Port, Santa Teresa 
de Jesús de Barcelona, Ntra. Sra. de Montserrat; Santa Eulàlia de Vilapiscina; Sant Jordi de 
Vallcarca, Ntra. Sra. del Carme de Barcelona, Sant Ramon de Collblanc, Sant Genís dels 
Agudells, Ntra. Sra. de Lourdes de Barcelona, Sant Joan d’Horta, Sagrada Família de Bar-
celona, Sant Joan de Gràcia, Sant Àngel Custodi de Barcelona, Sant Vicenç de Sarrià, Pie-
ra, Sant Joan d’Olesa de Bonesvalls, Sant Pere de Castellet, Sant Pere i Sant Fèlix de Font-
rubí, Sant Joan de la Torre de Claramunt, Sant Miquel d’Orpí, Santa Maria d’Albà, Santa 
Maria de Bellvell, Sant Esteve de la Costa del Montseny, Sant Cebrià de Tiana, Sant Martí 
de Sorbet, Sant Andreu d’Alfar, Sant Esperit de Terrassa, Santa Maria de Foix, Santa Maria 
de Cubelles, Sant Miquel d’Olèrdola, Santa Maria de Bellver, Sant Pau de Montmany, Sant 
Bartomeu de Vallbona, Sant Miquel de Montmell, Sant Pere de Rubí, Sant Pere de Sant Cu-
gat del Vallès, Sant Josep de Terrassa, Sant Esteve de Canyamars, Santa Eulàlia d’Esparre-
guera, Santa Maria de Llinars, Sant Pere de Màger, Santa Maria de Palautordera, Sant Pere 
de Premià, Sant Vicenç de Vallromanes, Sant Esteve d’Ordal, Santa Maria de la Bisbal del 
Penedès, Olivella, Sant Jaume de Moià, Santa Coloma de Gramenet, Santa Maria de Bar-
berà, Sant Vicenç de Castellbisbal, Sant Sadurní d’Anoia, Santa Maria de Castelldefels, Sant 
Esteve de Vilanova de la Roca, Reixac, Sant Genís de Pacs, Sant Antoni Abat de Corbera, 
Santa Maria de Cardedéu, Santa Magdalena de Fontbona».

EFECTES DEL BOMBARDEIG

Algunes esglésies van sofrir els efectes destructors de la guerra com a conseqüència dels 
bombardeigs dels «nacionals» o l’explosió de granades d’artilleria. Cal fer esment de: Santa 
Maria d’Ullastrell, Sant Martí del Carme, Sant Pere de Monistrol de Montserrat, Sant Vi-
cenç de Montalt, Cànoves..., i també —com hem dit— la mateixa catedral de Barcelona.22 
Els altres temples foren saquejats i generalment desposseïts dels seus altars i objectes de cul-
te, molts dels quals es cremaren en la via pública, tal i com succeí a Sant Martí de Cerdanyo-
la, Sant Salvador d’Espoia, Sant Pere Molanta, Sant Cristòfor de la Granada, Sant Miquel 
de Castellví de Rosanes, Sant Corneli de Collbató, Vila-rodona (els objectes foren cremats 
sota el pont del riu Gaià), Sant Esteve Sesrovires, etc.” 

Tot serà exposat amb detall per a cada església concreta en el proper capítol, intitulat “Re-
portatge”.

21  Ap. I, pàgs. 57-58.
22  Ap. I, pàgs. 52-53.
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CONFISCACIÓ DELS TEMPLES I ASSIGNACIÓ D’ALTRES USOS DELS TEMPLES

«Tots els temples parroquials, capelles i convents —continua el manuscrit o informe— foren 
confiscats per part dels sindicats, partits polítics o autoritats.23 Primerament foren utilitzats 
els convents, que generalment en la seva part residencial no resultaren tan perjudicats com 
les capelles. Més tard, la pretesa necessitat de la guerra o el simple menyspreu pels llocs sa-
grats fou motiu perquè també s’utilitzessin els temples parroquials. En molts casos la seva 
utilització exigí grans obres de reparació dels danys ocasionats en els primers moments i per 
a l’adaptació als nous serveis». És curiós consignar les successives confiscacions d’edificis 
eclesiàstics com a conseqüència del domini altern dels partits polítics, organitzacions obreres 
i autoritats que es disputaven mútuament la possessió dels millors immobles, com succeí a 
Llavaneres, on el temple parroquial pertanyé primerament a la CNT (Confederació Naci-
onal del Treball), després a la UGT (Unió General de Treballadors) i finalment a la comis-
saria municipal. A Barcelona foren utilitzats com a magatzems els temples de Ntra. Sra. del 
Carme, Sant Agustí, Sant Àngel Custodi, Sant Miquel del Port, Ntra. Sra. dels Remeis, Sant 
Joan d’Horta, Ntra. Sra. de Montserrat.24

Els següents temples eren considerats refugis de presoners o vivendes: Ntra. Sra. de Lour-
des, Sant Llorenç d’Hortons, Sant Rafel de Figaró i Vallcarca, Ntra. Sra. de Gràcia de Sa-
badell, Sant Esteve de Cervelló, Santa Maria de Martorell, Conilles de Sant Joan de Medio-
na, Sant Genís dels Agudells, Sant Andreu d’Alfar, Santa Maria de Llinars, Santa Maria de 
Montmeló, l’església parroquial de Garraf, Santa Maria de Palma de Cervelló, Santa Maria 
de la Pobla de Claramunt.25

Foren menjadors públics les segënts parròquies: Sant Pacià de Barcelona, Ntra. Sra. dels Dolors 
de Barcelona, Sagrada Família de Terrassa, Bon Pastor de Santa Coloma de Gramenet, etc.

S’organitzaren escoles o serveis escolars en les esglésies de Barcelona de la Puríssima Sang 
de N. S. J., Santíssima Trinitat, Ntra. Sra. de la Miraculosa...

El temple de Sant Jaume Apòstol de Barcelona fou utilitzat com a oficina de l’anomenat 
«socorro rojo», i el de Sant Pere de Bigues per guardar-hi al seu interior el cotxe de la fune-
rària i el de Cardedeu per a l’intendència militar.

23  Ap. I, pàg. 58-59.
24  L’anterior llistat pot completar-se afegint els temples que s’utilitzaren per a altres usos: tallers, magatzems, 
parc d’automòbils...: Santíssim Salvador del Vendrell, St. Pere de Terrassa, St. Pere de Ribes, St. Cristòfor de 
La Granada, St. Pere de Rubí, Ntra. Sra. de l’Esperança de la Batllòria, St. Feliu de Codines, Sta. Maria de 
Palautordera, St. Pere d’Hostalets i Pierola, St. Martí de Cerdanyola, St. Martí de Sorbet, Sta. Maria de Vila-
Rodona, St. Fèlix de Sabadell, Sta. Maria de la Geltrú, St. Pere Molanta, Sta. Eulàlia de Ronçana, St. Josep 
de Mataró, St. Pau d’Ordal, St. Joan de Matadepera, Sta. Creu de Calafell, St. Pere de St. Cugat del Vallès, 
Sentmenat, St. Quirze del Vallès, St. Cristòfor de Cunit, Sta. Eulàlia de Pallejà, St. Julià d’Alfou, Sts. Iscle i 
Victòria de Dosrius, Alella, Olivella, St. Andreu de Vallgorguina, St. Cebrià de Tiana, St. Julià de Montseny, 
St. Julià de les Gunyoles, St. Esteve de Cervelló, St. Llorenç de Llorenç, St. Vicenç de Riells del Fai, Cubelles, 
St. Valentí de les Cabanes, St. Llorenç Savall, Palausolitar i St. Salvador d’Espoia.
25  Ap. I, pàg. 58.
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Diversos sindicats tingueren les seves oficines en les esglésies. Per exemple les de: Sant Ge-
nís de l’Ametlla, Mercedàries de Martorell, Santa Maria d’Almúnia, Sant Joan Bta. de Ro-
donyà, Santa Maria de la Llacuna, Torrelavit, Abrera, Sant Julià d’Argentona, Vilalba de 
Llobregat, Albinyana, etc.

Com a dipòsits de material de guerra: els convents dels PP. Caputxins i PP. Carmelites, 
ambdós a la Diagonal de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, etc. Els dos primers, an-
teriorment citats i els de Ntra. Sra. dels Àngels i Ntra. Sra. del Pilar, també de Barcelona, 
com el dels PP. Escolapis d’Olesa de Montserrat, Sant Pere d’Avinyonet, etc., s’utilitzaren 
com a hospitals.

A la ciutat de Barcelona, s’instal·là un quarter de l’exèrcit “roig” en el temple i convent del 
col·legi de les RR. de Maria Immaculada per al servei domèstic, altre de guàrdies d’assalt en 
la Sagrada Família i un retén de l’extingida policia de la Generalitat a Santa Maria del Pi.

També hi hagueren quarters en els temples de Sant Genís de Pacs, Sant Cristòfor de Begues, 
etc.

Es transformaren en mercats públics els temples de Castelldefels, Santa Creu de Cabrils, 
Santa Maria de Miralles, PP. Carmelites Calçats de Terrassa, etc.

Funcionaren cooperatives en les esglésies de Sant Sadurní d’Anoia, Santa Eulàlia de Vilapis-
cina, Sant Pere de Monistrol, etc.

Algunes, fins i tot, serviren com a estable o corral, com és el cas d’Ullastrell, Santa Perpètua 
de Mogoda, Sant Quintí de Mediona, etc.

L’església parroquial antiga de Sant Martí de Cerdanyola serví de cementiri per a les nom-
broses persones assassinades en la mateixa, i la de Sant Josep de Badalona fou convertida 
en fàbrica de material de guerra.

Alguns convents foren utilitzats com a presons o “txeques”, on es turmentaven els presos, la 
qual cosa ocorregué principalment als edificis de les religioses de Sant Joan de Jerusalem i 
de les Magdalenes, ambdós de Barcelona.

El continu canvi d’eventuals possessors dels malmesos edificis eclesiàstics, i fins i tot el 
simple caprici dels mateixos usurpadors, originà que un mateix edifici fos successivament, 
i no poques vegades, simultàniament utilitzat per a les finalitats més diverses, com ocorre-
gué per exemple a Vallformosa de Vilobí, que serví de magatzem, garatge i sala de balls o 
espectacle. Els mateixos canvis amb idèntiques finalitats poden dir-se de Ntra. Sra. del Ro-
ser de Barcelona, Sant Corneli de Collbató, Sant Vicenç de Castellbisbal, Sant Climent de 
Llobregat, i d’altres.26

26  Ap. I, pàgs. 81-84.
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ALTRES CONSEQÜÈNCIES DE LA DESTRUCCIÓ DELS TEMPLES PARROQUIALS 
L’esmentat manuscrit o informe, del qual en fem constant esment («Relación de los hechos con 
motivo de la guerra determinada por el levantamiento...»), explica les conseqüències immediates 
de la desfeta dels temples. La primera fou la destrucció, confiscació, desaparició, robatori... 
dels béns mobles. Simultàniament el culte fou totalment clausurat dins les esglésies, ermites, 
monestirs, i convents. El redactor d’aquest informe o manuscrit27 ens ho exposa amb vius co-
lors però també amb clars sentiments dels triomfadors de l’aixecament nacional. Diu: «En les 
primeres hores del matí del diumenge 19 de juliol de 1936, data d’inici del moviment nacional 
a Barcelona, se celebraren algunes misses a molts temples amb escassa concurrència de fidels, 
cada vegada més reduïda a mesura que la sagnant lluita es generalitzava per tots els carrers 
de la ciutat. La tarda del mateix dia 19, tots els temples de Barcelona restaren definitivament 
tancats al culte. En les esglésies de diversos pobles, especialment els rurals, el culte continuà 
encara un o dos dies més que a la capital i a les poblacions d’alguna importància industrial. Als 
pocs dies de la crema o saqueig dels temples hom tapià les entrades dels mateixos amb obra de 
ciment i així continuaren durant tota la guerra fins que amb la victòria dels nacionals (o tropes 
del general Franco) es restablí el culte a la capital i poblacions de la diòcesi, si no és que havien 
estat confiscats per destinar-los als usos més variats». 

La suspensió total del culte catòlic tingué, amb el temps, una petita excepció—com ante-
riorment hem explicat en parlar dels bascos—. La derrota dels bascos al nord d’Espanya i 
l’arribada d’alguns d’aquests nuclis a Catalunya mogué el govern “roig” a concedir una molt 
limitada reobertura del culte en tres casos particulars: un al carrer del Pi, un altre al Passeig 
de Gràcia i una capella a l’Hospital de la Mare de Déu de Montserrat (Guinardó).28

EL MARTIRI DELS OBJECTES DE CULTE I OBRES D’ART 
La destrucció i clausura del culte dels temples portà un nou martiri. Ara ja no seran els edificis 
sinó els objectes —béns mobles— que estaven custodiats en l’interior dels temples. Aquests 
patiren moltíssim. El Dr. Trens —director del Museu Diocesà— els coneixia tots, car els va 
visitar, els va elencar, catalogar i —molts d’ells— els va estudiar amb una envejable compe-
tència. ¿On eren tots aquells objectes? Quina mala sort van tenir els retaules, pintures, peces 
d’orfebreria, escultures, imatges, campanes i ornaments litúrgics, que el mateix Mn. Trens o 
Mn. Sanabre deurien recordar tot passejant pels carrers de Barcelona i de les poblacions del 
nostre bisbat! Ja a finals del mes de juliol de 1936 l’espectacle deuria ésser dantesc i tràgic. To-
tes les esglésies29 haurien estat destruïdes o molt malmeses, i d’altres havien sobreviscut, però 
eren utilitzades per a usos totalment aliens al culte o eren tapiades llurs portes. Aquest gran 

27  L’autor del manuscrit l’escriu durant el “tercer any de la victòria de Franco”. Podria, com hem dit al principi, ser-ne 
l’autor Mn. Manuel Trens, car té un estil quasi idèntic als seus escrits sobre descripció de peces d’art, amb motiu d’una 
visita pastoral (any 1926) i que es troba custodiat també a l’Arxiu Diocesà de Barcelona, amb el títol «Tresors de les 
esglésies de Barcelona». En aquest últim hi ha una descripció detallada de tots els objectes de les parròquies visitades. 
Un altre autor possible podria ser Mn. Sanabre, arxiver diocesà, almenys en la part històrica dels martiris i de l’estat dels 
arxius.
28  Ap. I, pàgs. 96 i 97.
29  Actualment estem realitzant un inventari de totes les esglésies parroquials, de convents, ermites i capelles del bisbat 
de Barcelona i de particulars (oratoris públics i semipúblics) i podem demostrar que passen del miler. Segur que abans de 
la guerra civil el nombre de les esglésies i capelles passava almenys del miler.
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nombre d’esglésies era ben visible per a tothom, però més per uns entesos erudits, com ho eren 
Mn. Trens o Mn. Sanabre, que coneixien —ben segur— la globalitat de béns mobles també 
desapareguts. El manuscrit o informe ens diu que tres anys després (és a dir finals del 1941), 
encara era molt difícil fer-ne una estadística, car es preveia que es podrien recuperar alguns 
objectes més, especialment perquè es creà un servei del patronat artístic nacional que tenia 
una secció a Catalunya, gestionada pel Sr. Monreal. Tanmateix alguns continuaven dipositats 
—i encara avui dia, any 2008— en museus públics de Barcelona i en els de les comarques de 
Catalunya; situació possiblement abusiva.30 Hem indicat sota el títol “Objectes desapareguts” 
aquells dels quals l’any 1941 encara no se’n sabia res, que foren cremats, destruïts o robats. Al-
guns després es recuperaren.  

CATEDRAL DE BARCELONA 
La descripció dels béns mobles de la Catedral desapareguts, robats, espoliats, cremats... és força 
detallada tot i que hom observa que el redactor del manuscrit, que ha tingut les informacions 
dels nous responsables de les parròquies, està aclaparat davant de tantes llistes d’objectes, i ar-
riba a expressar els seus sentiments d’indignació en comprovar que algunes joies excepcionals 
també havien desaparegut. Això fa que hi ha un cert desgavell en la descripció dels mateixos31. 

»Ha estat considerable —continua l’informe reservat— la pèrdua en ornaments i altres ob-
jectes litúrgics, tot i que d’aquests últims s’han pogut recuperar alguns dels més notables, 
però desposseïts de moltes de les seves joies i pedres precioses. Així va succeir, per exemple, 
amb la famosa custòdia major embellida amb un collar d’or i cenyida per una artística banda 
de vellut orlada de perles, coralls i ornaments d’or i esmalt. De tots aquests objectes i retau-
les de la catedral que desaparegueren, destaquem la taula de la Madona atribuïda a Simone 
Martini, una altra anomenada del rei Martí i un quadre del Nen Jesús del pintor Viladomat. 
Val la pensa consignar que han tornat a la catedral la cadira de plata del rei Martí i la Pietat 
de Bermejo que figuraren en l’exposició d’art medieval celebrada a l’Edifici Jeu de Paume 
de la ciutat de París i continuada més tard en el castell de Maison Bafitte, població dels afo-
res de la capital francesa, durant l’any 1937”. Vegi’s les pàgines 20-22 i 105 d’aquest llibre. 

»De la Catedral es deterioraren del cor diversos pinacles i quatre cadires. Un bombardeig de 
l’aviació (de l’exèrcit de Franco) destrossà totalment alguns vitralls del cimbori i en deteriorà 
d’altres. Entre els primers cal fer esment dels vuit del cimbori i quatre de la galeria que dóna 
al sobreclaustre. També resultaren destruïdes quatre rosasses. Han desaparegut els bancs, 
confessionaris, mobiliari de les sagristies, tron i dossers episcopals...». 
30  Ap. I, pàgs. 63-64: «Hi ha hagut gran quantitat de retaules, taules pictòriques, teles, tapissos, imatges, vasos sagrats, 
orgues, campanes i ornaments que foren destruïts, deteriorats o robats. En els primers moments consegüents al triomf 
dels rojos es produïren grans destrosses, cremant els objectes de culte, ja fos en l’interior dels temples, en les places o 
carrers de les poblacions, per part de les turbes impulsades pel seu esperit sectari i fanatisme revolucionari. Més tard, 
quan ja s’havien perdut la major part de les riqueses artístiques de la diòcesis, l’autoritat pública procedí a la con� scació 
dels millors objectes del culte, que aconseguiren escapar de la sistemàtica destrucció, per col·leccionar-los a museus de 
la capital o als comarcals de Terrassa, Granollers, Igualada, Mataró, etc. La previsió dels rectors i el zel de molts catòlics 
salvaren el poc que es pogué, especialment en ornaments i vasos sagrats. També hi participà gent que no era precisament 
catòlica practicant. Tot i que són molts els objectes que foren venuts a l’estranger, altres tancats en caixes es traslladaren 
a les proximitats de les fronteres i no pocs foren fosos per a la formació de lingots de metalls preciosos».
31  Ap. I, pàgs. 63-72. En de� nitiva un autèntic desastre.



93

MARTIRI DELS RETAULES GÒTICS I D’ALTRES RETAULES 
Dels retaules gòtics de les eslgésies del bisbat desapareguts (la major part cremats), l’informe 
en fa esment dels següents: Sant Sebastià de Canovelles; el de l’altar major de Palausolitar;32 
el major de Gualba;33 el major de Sant Bartomeu de la Quadra; retaule de Sant Pere de Sant 
Pere de Vilamajor, així com el dels sants Iscle i Victòria;34 Cabanyes;35 Sant Martí Sarroca;36 
Santa Magdalena de Sorbet; Sant Feliu del Racó; Argentona (el retaule de l’altar major); el 
del Roser de Pacs, el de la Doma (La Garriga);37 Sant Cugat del Vallès;38 Sant Martí de Pro-
vençals, Vilassar de Dalt; Santa Maria de Taudell (Sorbet-Terrassa);39 retaule del Roser de 
Santa Maria de Vilafranca; Montmajor; Sant Jaume dels Domenys; Corró d’Avall; Mollet; 
Nostra Senyora del Remei a El Papiol; Mare de Déu de Montserrat de la Santíssima Trini-
tat de Vilafranca; Mare de Déu de Collsabadell, Montnegre, Òrrius; Fuirosos (Montnegre), 
Sant Joan Baptista de Sorbet; Puríssima de Sant Pere de Riudebitlles; Corbera; Pierola i 
Hostalets; Vilanova de la Roca, retaule major i lateral de Santa Eulàlia de Ronçana; Vila-
decans; Sant Vicenç de Calders... Cal observar que alguns d’ells pogueren salvar algunes 
taules especialment gràcies a l’interès per part dels museus locals, com passà a Granollers, 
Mataró, Terrassa, etc.

Continua la relació de retaules d’estil renaixentista desapareguts, més de 40, tots ells de gran 
valor artístic. Després tracta dels retaules desapareguts d’estil barroc: «molts d’ells eren de 
gran riquesa artística i valor econòmic, perquè hi havia or finíssim...».40 El nombre és molt 
elevat: dos-cents vint-i-cinc.41 Els retaules d’estil rococó són 50 i els d’estil neoclàssic 90 i 
d’altres de diversos estils 18.

L’estadística és esfereïdora; moltíssims retaules, alguns d’ells de gran importància artística, 
la majoria dels quals foren cremats, i d’altres encara no foren reposats, abans del 1942, als 
seus temples d’origen, o perquè eren “custodiats” en els museus (de Montjuïc, de la Ciuta-
della, de Granollers, de Mataró, de Terrassa,…), o perquè foren confiscats per les instàncies 
civils, com succeeix amb el retaule de Valldoreix, que va anar a parar a Madrid i després a 
Poblet. 

32  Ap. I, p. 64: «El retaule major de Palausolitar era del segle XV. La Generalitat de Catalunya el va reclamar per poguer 
formar un museu especí� c. Avui ha estat recuperat».
33  Ap. I, p. 64: «El retaule major que representa episodis de la vida de sant Vicenç. Les seves taules s’han salvat, i també 
un altre retaule... (Vegeu el nostre llibre en col·laboració Gualba, la vall de les aigües blanques (Barcelona, 2000).
34  Ap. I, p. 64. Són dos retaules: el major i el del Roser que foren traslladats al Museu de Mataró.
35  Un antipendi o frontal es troba en el Museu diocesà de Vic.
36  Ap. I, p. 64: del retaule l’any 1942 es feien tràmits per recuperar-lo.
37  Ap. I, p. 66: «En l’actualitat (1942) es troba al Museu de Granollers». Els retaules foren posteriorment retornats a 
l’església.
38  Ap. I, p. 64: «retaule major molt treballat amb bonics pinacles. El retaule de tots els sants que estava abans del 1936 
en el Museu diocesà de Barcelona fou traslladat durant la guerra a l’edi� ci del Jeu de Paume de París. Actualment, 2008, 
es troba a Sant Cugat molt ben custodiat.
39  Ap. I, p. 64: «El retaule fou traslladat al Museu de Terrassa».
40  Ap. I, p. 66.
41  Ap. I, p. 69: «El retaule major del Sant Esperit de Terrassa, de notable valor artístic mesurava 20 metres d’altura per 
13’60 d’amplada». Ha estat estudiat recentment per l’erudit terrassenc Sr. Salvador Alavedra i publicat en un interessant 
llibre (ALAVEDRA I INVERS, S. El projecte Isaïes (Terrassa 2000))..

Martiri dels temples segons l’Informe
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Retaules gòtics 37

 Retaules renaixentistes: 44
 Retaules barrocs 225
 Retaules rococó 50 

 Retaules neoclàssics  90
D’estils diversos 18

 TOTAL 464 retaules destruïts o desapareguts

No ens podem ni imaginar què seria un museu de 464 retaules, malgrat que alguns —pos-
siblement un 30%— no tenien el suficient valor per anar a un museu. Tot i així el nombre 
de tantes obres d’art, desaparegudes, cremades o robades amb cobdícia..., fa esborronar a 
qualsevol persona mínimament sensible pel que fa a l’art a casa nostre. Fou una barbaritat 
inexplicable. Aquesta reacció nostra, justificada davant tanta desfeta, es multiplica en ob-
servar —com ho fa l’autor del nostre escrit o informe— els llistats d’escultures malmeses o 
destruïdes42 que divideix en romàniques,43 gòtiques, renaixentistes, barroques i modernes; 
un llistat aquest encara és més penós que la desfeta dels edificis. Una autèntica desgràcia!

A totes aquestes peces (retaules i   escultures) s’han d’afegir retaules o fragments d’ells que 
no estaven en culte i altres pintures de tela. La majoria eren de gran valor artístic. El nombre 
passa de 150.44 L’ informe també fa uns llistats d’orgues,45 ornaments litúrgics, orfebreria46 
i campanes.47 Dels orgues, n’hem fet un estudi sobre els 244 orgues i harmòniums destruïts 
durant la guerra civil. Aquest estudi l’hem presentat a la miscel·lània en honor al Dr. Pavía, 
musicòleg i canonge de la catedral de Barcelona que el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas edità el 1999.

MARTIRI D’ALTRES BÉNS CULTUALS I CULTURALS

Cal assenyalar altres aspectes, si volem tenir una idea més exacta de les conseqüències catas-
tròfiques, dins el camp religiós catòlic a la diòcesi de Barcelona, de la gran desfeta dels anys 
1936-39. Així, l’autor de l’informe o manuscrit (“Relació dels fets…”) va descrivint —sem-
pre fent-se ressò de les respostes del qüestionari— els següents temes: les relíquies durant 

42  Ap. I, pp. 72-73..
43  Ap. I, p. 72. De les romàniques es diu que van desaparèixer imatges de Castelldefels: Ntra. Sra. de la Salut; Sta. 
Creu d’Olorde: Mare de Déu; Sant Martí Sarroca: Mare de Déu; Caldes de Montbui: majestat, notable pel seu ropatge; 
Cànoves: Mare de Déu; Canovelles (santuari): Mare de Déu amb el Nen, coure, esmaltat, interessant; Masquefa: Mare de 
Déu de la Mercè; St. Marçal de Castellet: Mare de Déu; Santiga: Mare de Déu titular; Esparreguera: Ntra. Sra. del Puig; 
St. Genís dels Agudells: Mare de Déu, segle XII; Subiracs: Mare de Déu; St. Julià de Palou: Mare de Déu del Grau, segle 
XI; Banyeres: Mare de Déu; Ponç de Corbera: Mare de Déu de la llet; Carme: Mare de Déu de Collbàs; Gualba: Mare de 
Déu; Sorbet: una imatge; Ntra. Sra. del Port: Mare de Déu titular, alabastre, els feligresos l’amagaren, però exigida pels 
milicians, fou destruïda; Avinyonet: Sta. Margarida; Reixac: Mare de Déu, La Garriga (ermita de St. Macari): Sant Crist.
44  Ap. I, pp. 72 i 77.
45  Ap. I, p. 79..
46  Ap. I, pp. 79-85.
47  Ap. I, pp. 85-86.
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la guerra civil,48 les veracreus, les relíquies dels sants patrons,49 els cossos dels sants,50 altres 
reliquiaris,51 ares d’altar,52 confiscació dels cementiris,53 profanació de sepultures,54 proces-
sons  en els enterraments,55 cases parroquials,56 escoles parroquials,57 patronats,58 centres 
catòlics i catequètics,59 biblioteques parroquials,60 i convents.61

En el manuscrit o informe també hi ha un apartat específic per al destí que es va donar als edi-
ficis de l’Església no destruïts: alberg de refugiats,62 i de persones properes als republicans.63  
Serviren també d’escoles,64 sindicats o centres polítics,65 casernes,66 hospitals,67 tallers,68 
jutjats,69 ajuntaments, comitès públics, cooperatives,70 biblioteca, museus,71 escorxador,72 
«cases d’escàndol».73

MARTIRI DELS ARXIUS

Dels arxius parroquials, després de la guerra, sols es van conservar íntegres, segons diu el 
manuscrit o informe, el 15%. El 45% foren totalment destruïts, i el 25% sofriren pèrdues 
importants. Es van salvar, com hem dit, els arxius següents: el Diocesà, el de la Catedral i 
el de Pedralbes, gràcies a la intervenció eficaç de la Generalitat de Catalunya. En aquesta 
salvació cal esmentar l’actuació de Mn. Sanabre amb el Sr. Duran i Sanpere, el seu ajudant  
el Sr. Josep Buch, que vivia a Gràcia i que fou el conservador del Palau Episcopal durant la 

48  Ap. I, p. 87.
49  Ap. I, p. 87.
50  Ap. I, p. 87: «...les restes de sant Josep Oriol no s’han trobat (a. 1942). 
51  Ap. I, p. 87.
52  Ap. I, p. 88.
53  Ap. I, p. 88.
54  Ap. I, p. 88.
55  Ap. I, pp. 89-90.
56  Ap. I, p. 91. El bisbat de Barcelona tenia 192 parròquies i 26 tinences parroquials abans de la guerra civil. El 27% dels 
temples d’elles foren totalment destruïdes; el 21% sofriren notables deterioraments; el 23% foren també malmeses; la resta se 
conservaren, tanmateix amb altres usos com la de Sant Pere de Terrassa convertida en magatzem de peces d’art de les pròpies 
esglésies romàniques. Hi va haver cases rectorals que foren repetidament incendiades: la d’Olesa de Montserrat quatre 
vegades, la de Santa Maria de Barberà onze vegades. La de Ntra. Sra. de Betlem de Barcelona fou destruïda per incendi i 
posteriorment per un bombardeig dels “nacionals” però tot seguit, l’Ajuntament de Barcelona la va reconstruir.
57  Ap. I, p. 91.
58  Ap. I, pp. 92-93.
59  Ap. I, p. 92.
60  Ap. I, p. 92. La de Sant Joan de Vilassar i la d’Arboç, que eren també museus.
61  Ap. I, p. 92.
62  Ap. I, p. 92. Foren 44 (esglésies i parròquies) que serviren per als refugiats.
63  Ap. I, p. 92. Caps dels comitès, alcaldes... Foren 17.
64  Ap. I, p. 93. Foren 11.
65  Ap. I, p. 93.
66  Ap. I, p. 93. Foren 8.
67  Ap. I, p. 93. Com a Olesa de Montserrat.
68  Ap. I, p. 93. Com a Santa Coloma de Cervelló, Sant Esperit de Terrassa, Llorenç del Penedès.
69  Ap. I, p. 93: Riells de Montseny, Vendrell i Campins...
70  Ap. I, p. 93: Sant Celoni, Santa Coloma de Cervelló...
71  Ap. I, p. 93: Sant Cugat del Vallès, Sant Pere de Terrassa...
72  Ap. I, p. 93: Masquefa.
73  Ap. I, p. 93: Riells del Montseny.

Martiri dels temples segons l’Informe
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la guerra. Segons diu la filla del Sr. Duran i Sanpere aquest entrava al palau episcopal amb 
molta freqüència ja que volia convertir-lo en arxiu general de Catalunya. La biblioteca del 
Seminari també se salvà i fou dipositada a la Biblioteca de Catalunya. El mateix cal dir 
d’una part del Museu Diocesà, gràcies sempre a la Generalitat de Catalunya.74 El Dr. Narcís 
Jubany nomenà al Sr. Buch arxiver emèrit vitalici, reconeixent els seus mèrits en la salvació 
i conservació del ric Arxiu Diocesà durant la guerra civil.

El manuscrit o informe que comentem també té un apartat destinat als «valors» financers o 
«capitals de l’església». Diu que “els valors” del bisbat foren salvats íntegrament75 gràcies al 
canonge Despujol, que els traslladà amb mules a Andorra uns dies abans d’esclatar la guer-
ra, això vol dir que ell —home d’Estat ben relacionat amb el govern de Madrid— coneixia 
possiblement quan es faria el cop d’estat militar.

L’últim capítol del manuscrit o informe ens explica l’administració de sagraments i el culte 
clandestí que se celebrà durant la guerra civil a Barcelona, on molts domicilis de catòlics es 
convertiren en autèntiques catacumbes.76 Hi ha un epíleg en el qual s’exposa la situació a 
principis de la postguerra.77

74 Consulteu les dues introduccions dels dos llibres de Mn. Sanabre Guia de l’arxiu diocesà de Barcelona i Guia de l’arxiu de la 
catedral de Barcelona.
75 Ap. I, p. 94. Estaven custodiats a la muralla romana del Palau Episcopal, en una caixa forta molt gran que es troba en 
el vestíbul de l’ascensor actual de l’Arxiu Diocesà.
76 Ap. I, pp. 96-97.
77 Ap. I, pp. 102-105.
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Sabadell, Trinitat
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Granollers
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REPORTATGE INFORMATIU
I FOTOGRÀFIC
DE LES PARRÒQUIES
DURANT LA GUERRA
(1936-1939)

Arquebisbat de Barcelona
parròquies de la ciutat

el martiri dels temples
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IV- REPORTATGE INFORMATIU I FOTOGRÀFIC 
DE CADA UNA DE LES PARRÒQUIES 
DE L’ANTIC BISBAT DE BARCELONA
DURANT LA GUERRA DEL 1936-1939

· Arquebisbat de Barcelona

- Barcelona Capital

- Monestirs i convents de la capital

- Parròquies posteriors a la guerra civil de la ciutat de Barcelona

- Parròquies de fora de Barcelona
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IV- REPORTATGE INFORMATIU I FOTOGRÀFIC
DE CADA UNA DE LES PARRÒQUIES 
DURANT LA GUERRA DEL 1936-1939
BARCELONA CAPITAL

Tot seguit presentem el llistat complet de cada parròquia dividit en tres diòcesis: Barcelona, 
Terrassa i Sant Feliu de Llobregat. Començarem, però, amb les parròquies de Barcelona 
(ciutat). Recordem que des de l’inici de la diòcesi de Barcelona (segle IV) aquesta depenia 
com a sufragània de Tarragona que era la seu metropolitana de la província Tarraconense. 
El primer bisbe del qual en tenim testimonis documentals és Pretextat que assistí l’any 343  
al concili de Sàrdica. Uns anys més tard ocupà la seu el cèlebre Sant Pacià (360-390), il·lustre 
escriptor i sant Pare de l’Església. A les acaballes del segle IV en fou bisbe Lampi (393-400) 
que conferí l’ordenació sacerdotal al cèlebre Paulí de Nola. Pertany a aquesta època la ba-
sílica dedicada a la Santa Creu amb baptisteri exempt localitzada arqueològicament en el 
subsòl de la catedral gòtica actual. Les parròquies no apareixen sinó en l’època visigòtica 
i durant els segles XI-XIII és quan hi ha constància de l’existència d’unes cent-vint parrò-
quies, a la capital diocesana hi havia fins el segle XIX les set parròquies històriques: Sant 
Just i Pastor, Sant Pere de les Puel·les, Sant Miquel, Sant Jaume, Santa Maria del Mar, Santa 
Maria del Pi i Sant Cugat del Rec.
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ARQUEBISBAT DE BARCELONA
La diòcesi de Barcelona passà a arxidiòcesi l’any 1964 gràcies al papa Pau VI. Vegi’s la but-
lla “Laeto animo”. Era un arquebisbat sense bisbats sufraganis i directament subjecte a la 
Seu Apostòlica Romana. Tanmateix l’any 2004 el 15 de juny el papa Joan Pau II desmembrà 
el territori de l’arxidiòcesi en tres: la de Barcelona, la de Terrassa i la de Sant Feliu de Llo-
bregat. Ja hem exposat anteriorment com va quedar la catedral de Barcelona després de la 
guerra civil del 1936-1939. Resumint, podem dir que tot i ser salvada per la Generalitat, de-
saparegueren alguns objectes de culte i rebé l’impacte del bombardeig de l’aviació del gene-
ral Franco. Així ens ho explica el Dr. Bassegoda en l’opuscle: El patrimonio artístico-religioso 
de Barcelona (1936-39) (Barcelona 2006), pàgs. 19-25. En ell reprodueix una interessant en-
trevista amb el sagristà de la Catedral Sr. Lluís Merino. Vegi’s les pàgines 20-22 i 92.

BARCELONA CAPITAL
BARCELONA, CORPUS CHRISTI

El temple provisional d’aquesta parròquia no fou incendiat ni destruït el 1936. Tot i això, en 
ser saquejat i convertit en taller de torneria, sofrí alguns danys en la coberta, i quedà tot ell 
en deplorable estat.

La casa rectoral també fou molt malparada per l’enrunament de tabics interiors. L’arxiu par-
roquial se salvà completament.

Acabada la guerra civil es restablí el culte en aquesta capella provisional. El 1945 el nou rec-
tor Mn. Josep Fortino, inicià la restauració del temple provisional. Les obres foren dirigides 
per l’arquitecte Joan Masriera. 

BARCELONA, CRIST REDEMPTOR

En esclatar la revolució només s’havia construït en aquesta parròquia la capella del Santís-
sim Sagrament. Aquesta fou incendiada, esfondrant-se la coberta i quedant en peu només 
part dels murs. Els altars i demés objectes de culte van desaparèixer també en l’incendi. No 
existia llavors la casa rectoral. L’arxiu parroquial fou totalment destruït.

El gener de 1940  Mn. Josep Roig inicià les obres de reconstrucció, que prosseguiren els seus 
successors Mns. Miquel Anglí i Pere Codina. Acabada la nova capella del Santíssim Sagra-
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ment i la casa rectoral, les obres de les quals dirigiren els arquitectes Josep M. Pericas i Pere 
Cendoya, amb data del 15 de maig de 1960 l’Excm. Dr. Gregorio Modrego Casaus col·locà 
la primera pedra del nou temple parroquial, segons el projecte dels arquitectes Josep M. 
Martorell i Oriol Bohigas.

BARCELONA, CRIST REI

Iniciada la guerra del 1936, aquesta església parroquial fou incendiada i saquejada total-
ment destinant-ne l’edifici com a dipòsit d’olis pesats.

La casa rectoral fou completament destruïda. El seu arxiu parroquial pogué salvar-se en ser 
lliurat a la Generalitat.

L’abril de 1939 començaren les obres de reconstrucció del temple i la casa rectoral, dirigides 
per l’arquitecte Josep M. Sagnier. El dia 25 de desembre del mateix any s’inaugurà la cape-
lla del Santíssim Sagrament, i en el període de 1942-52 foren construïdes les capelles laterals 
de la Puríssima, Sagrada Família, Mare de Déu de Montserrat i Mare de Déu dels Dolors. 
L’any 1945 el temple parroquial no estava encara construït en la seva totalitat, mancaven els 
bancs i l’enrajolat.

Es va construir també un centre parroquial. Recentment, durant el 2007, es celebrà el 75è 
aniversari de la fundació de la parròquia amb l’edició d’una monografia dels temples i les 
institucions parroquials.

BARCELONA, BON PASTOR

La feligresia del Bon Pastor comptava, l’any 1936, amb un temple provisional que fou només 
saquejat, quedant destruïts els pocs objectes de culte que posseïa i les imatges. En els ini-
cis el temple fou destinat a garatge, i més tard a menjadors i altres destins no religiosos. El 
seu rector, Mn. Carles Ballart, fou una de les primeres víctimes eclesiàstiques a Barcelona 
el 1936.

La casa rectoral esdevingué la seu de les “Juventudes Libertarias”, però no sofrí danys re-
llevants en la seva fàbrica.

Després de la guerra s’abandonà la idea d’habilitar aquest temple provisional. En un lloc es-
tratègic es construí, de nova planta, el temple parroquial definitiu. El rector, Mn. Joan Cor-
tinas començà les obres el mes d’abril del 1944, que foren confiades a la direcció de l’arqui-
tecte Josep M. Sagnier. L’edificació del campanar fou dirigida pels arquitectes Srs. Baldrich 
i Marina. El 1945 faltava construir l’atri, la rosassa i revocar la barana del cor i, sobre tot, 
millorar la capella del Santíssim.
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BARCELONA, ESPERIT SANT

Com el juliol de 1936 no estava totalment edificat el temple parroquial, fou incendiada la 
capella del Santíssim, lloc on se celebraven les funcions de culte. Tampoc estava llavors edi-
ficada la casa rectoral. L’arxiu parroquial fou totalment destruït. 

Immediatament després de la guerra civil es procedí a la restauració de les parts destruïdes 
del temple i l’execució de les obres, que ha dirigit l’arquitecte Manuel Puig Janer.

Actualment està construït el baptisteri i vestíbul del futur gran temple i una nova i més àm-
plia capella del Santíssim.

BARCELONA, MARE DE DÉU DE BETLEM

De l’església de l’església de la Mare de Déu de Betlem l’informe notifica  que ja al mes d’oc-
tubre del 1934 havia estat amenaçada de ser incendiada, i per això els feligresos es tornaren, 
durant algunes setmanes, per vigilar que els revolucionaris no calessin foc. L’informe denun-
cia ja l’any 1940 que van desaparèixer dos retaules barrocs de gran valor (el que estava a l’al-
tar major i el dedicat al Santíssim Sagrament). També van incendiar-se els retaules dedicats 
a Sant Francesc Xavier, Mare de Déu dels Desemparats, Sant Ignasi,... Van ser destruïdes 
les imatges de l’escultor Domènec Talarn (1812-1902) que representaven els dotze apòstols, 
col·locades a la part superior de la nau. Altres imatges de gran valor desaparegueren: l’es-

Reportatge informatiu i fotogràfic
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Barcelona, Mare de Déu de Betlem
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tàtua jacent de Sant Ignasi, la de la Mare de Déu del Roser... També fou molt malmès i cre-
mat un orgue molt important, diverses pintures, entre elles sis de la capella de l’àngel Sant 
Rafael, amb representacions de la vida de Tobies, així com altres pintures del mateix artista 
que representaven Sant Francesc Xavier i la Mare de Déu. Desaparegué una valuosa custò-
dia amb una corona de diamants, tres rosaris d’or (dos d’ells de grans dimensions i treballats 
delicadament), la corona d’or del Nen Jesús, molts calzes d’estil barroc, teixits amb brodats 
de gran valor,...

Aquesta església parroquial era un esplèndid exemple d’art barroc català —com hem dit an-
teriorment en l’apartat de “temples molt malmesos”— construït entre el 1681 i 1732 com a 
església dels pares jesuïtes, però després passà a ser temple parroquial, d’una sola nau molt 
àmplia, amb capelles i tribunes a ambdós costats. Incendiada pels revolucionaris el 1936, la 
nau central s’esfondrà i quedà completament destruïda la fastuosa decoració interior a base 
de marbres, estucs i talles. Es conservà la bellíssima façana, tot i que quedà molt afectada la 
portada, presidida per un alt relleu del naixement, que fou posteriorment reparat.

Mn. Carles Llois, que ja regentava la parròquia el 1936, inicià la reconstrucció immedia-
tament després de la guerra civil, essent dirigides les obres per l’arquitecte Sr. Folguera, a 
l’inici, i a continuació per Lluís Bonet i Garí. L’any 1993 es van dur a terme importants res-
tauracions de la façana barroca, durant el rectorat de Mn. Joaquim Comas.

Es va reconstruir la volta i es reparà tota l’estructura de l’església, simplificant-se la deco-
ració interior. Un monumental baldaquí cobreix el nou altar major i s’han restaurat algunes 
capelles laterals, especialment la del Santíssim, decorant els murs amb artístiques pintures. 
Intervingueren, per exemple, els grans artistes Fita i Navarro, que formaven el “grup Fla-
ma”. Fita va prendre mal caient de la bastida del baptisteri.

BARCELONA, MARE DE DÉU DE LOURDES

De l’església de la Mare de Déu de Lourdes consta en l’informe que dos retaules barrocs de 
gran valor foren cremats (pàg. 69). També se’ns diu que alguns veïns del barri van delatar 
els sacerdots (pàg. 46).

Aquesta església parroquial fou incendiada el dia 19 de juliol de 1936, i la seva fàbrica quedà 
notablement deteriorada. La casa rectoral fou també incendiada i més tard completament 
arrasada. El seu terreny i l’edifici destartalat del temple foren destinats a ser refugis de guer-
ra. L’arxiu parroquial cremà en l’incendi.

La reconstrucció definitiva del temple començà l’any 1948, impulsada per Mn. Josep Vivó, 
rector d’aquesta feligresia. Les obres foren dirigides per l’arquitecte Manuel Puig Janer. El 
1948 el temple estava ja pràcticament reconstruït en la seva totalitat. El 1949 s’inaugurà l’al-
tar Major. El 1951 s’acabà la capella del Santíssim Sagrament, i, l’any següent, l’altar del Sa-
grat Cor. El 1954 tingué lloc la reconstrucció i decoració del baptisteri. El 1955 es col·locà 
un retaule en un lateral de l’església, que presenta la mort del patriarca Sant Josep. El 1957 
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es decorà el temple, i l’any següent es consolidà el campanar en el que s’instal·laren unes 
campanes noves. 

Barcelona, Mare de Déu de Lourdes
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BARCELONA, MARE DE DÉU DE MONTSERRAT

De l’església de la Mare de Déu de Montserrat tenim constància, segons l’informe, que 
abans d’esclatar la guerra es repartiren opuscles pel barri contra la joventut catòlica feme-
nina (Filles de Maria). També diu l’informe que per salvar alguns béns cultuals es donaren 
entre els feligresos actes de gran heroisme (pàgs. 37 i 45). L’informe recorda que entre els 
objectes desapareguts hi havia un ric pal·li amb els escuts brodats de les associacions exis-
tents a la parròquia (pàg. 81). 

Aquesta parròquia, erigida poc abans de la guerra civil, i que el 1936 tenia solament cons-
truïda la cripta, sofrí les vexacions del juliol de 1936. La cripta, on es desenvolupava el culte, 
fou saquejada i incendiada, tot i que, gràcies a la solidesa dels seus murs i fonaments, no so-
frí greus danys en la seva fàbrica. Durant la guerra es destinà a magatzem.

La casa rectoral es destruí en part: els tabics interiors foren derruïts i robats els seus objec-
tes i mobiliari. En el període de la “revolució” fou utilitzada com a vivendes de refugiats de 
guerra. L’arxiu parroquial fou totalment cremat.

El febrer de 1939 el seu rector i fundador, Mn. Eugeni Florí Viadiu, inicià les obres de res-
tauració de la cripta i la reconstrucció del temple superior. L’arquitecte que dirigí les obres 
fou Pere Benavente de Barberà. Durant el transcurs de molts anys, el temple s’ha anat aixe-
cant al ritme de les possibilitats econòmiques. 
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BARCELONA, MARE DE DÉU DEL PORT

Com les moltes altres esglésies de Barcelona, aquest temple parroquial, que s’havia comen-
çat a construir abans de la revolució, durant la guerra del 1936 fou totalment destruït. El 
Rvd. Carles Ollé, que la regentava el 1936, morí de resultes de la guerra.

La casa rectoral fou incendiada. L’arxiu es perdé entre les flames. Després Mn. Pere Serra, 
el 1940, inicià la reconstrucció, que l’arquitecte Sr. Vergós dirigí. Durant els anys 1946-1947 
es construí l’altar major i es pavimentà tot l’edifici. 

BARCELONA, MARE DE DÉU DE LA MEDALLA MIRACULOSA

El temple parroquial, inaugurat el dia 28 de febrer de 1932 amb caràcter provisional, fou 
incendiat i completament arrasat el 1936. Durant la guerra el solar de l’església es destinà 
a pati on jugaven els nens i les nenes de les escoles veïnes. La casa rectoral fou incendiada i 
destruïda amb tot el seu mobiliari. L’arxiu parroquial desaparegué en l’incendi.

Acabada la guerra civil, l’escola de nens s’habilità pel culte. L’any 1943 començaren les obres de 
construcció del temple nou i definitiu, dirigides per l’arquitecte D. Joan Padrós. El 23 de novem-

Barcelona, Mare de Déu del Port



113

bre de 1947 es beneí la cripta del temple. El dia 25 de maig de 1952 fou inaugurat l’altar del San-
tíssim Sagrament. El dia 4 de juny de 1955 es començà la construcció del temple superior.

BARCELONA, MARE DE DÉU DE LA MERCÈ I SANT MIQUEL ARCÀNGEL

Les destrosses de l’església de la Mare de Déu de la Mercè i Sant Miquel Arcàngel foren 
enormes. Així l’informe exposa el llistat següent: dos retaules barrocs (pàg. 67), una imatge 
del Sant Crist del segle XIII (pàg. 73), una escultura gòtica de Sant Pere, i moltes imatges 
barroques; com dos grans àngels amb l’escut heràldic de Palos Serra, de 1796, les imatges 
de Santa Maria de Cervelló, de Sant Pere Nolasc, del rei Jaume I (pàg. 76), escultures de 
Ramon Amadeu del segle XVIII  representant Sant Josep Oriol, Sant Pere Nolasc, Sant Jo-
aquim, Santa Anna i Sant Hipòlit (pàg. 76), pintures de Viladomat (pàg. 78), una custòdia 
barroca de 122 cm., calzes, joies de la Mare de Déu, ornaments (pàg. 83), etc.  

La basílica de la Mercè fou saquejada, incendiada i notablement mutilada la seva fàbrica du-
rant el 1936 —com hem indicat anteiorment en l’apartat d’esglésies molt malmeses—. Pro-
videncialment se salvaren de la destrucció la venerable imatge de la Mare de Déu i el cos de 
Santa Maria de Cervelló. La casa rectoral, amb el seu arxiu parroquial, tingué la mateixa 
fortuna o desventura que el temple.

Immediatament després de la guerra civil començaren les obres de reconstrucció, que diri-
giren les arquitectes Srs. Sagnier i Folguera.

Entre els anys 1945 i 1950 es construïren la major part dels altars laterals; cap al 1950 es de-
corà el cambril de la Verge; s’han portat a terme importantíssimes obres al presbiteri i s’ha 
construït un riquíssim altar major amb pintures de l’artista Obiols.
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Barcelona, Mare de Déu de la Mercè i Sant Miquel Arcàngel
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Barcelona, Mare de Déu del Carme
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BARCELONA, MARE DE DÉU DEL CARME

De l’església de la Mare de Déu del Carme, l’informe diu que algunes persones, heroica-
ment, salvaren la vida dels sacerdots (pàg. 46). Fou profanada la tomba del Dr. Josep La-
guarda, bisbe de Barcelona entre els anys 1909 i 1913 (pàg. 88). Es van destruir les escul-
tures de l’apostolat de l’artista Josep Llimona i, del mateix autor, una gran imatge de Sant 
Josep (pàg. 76). 

Aquest temple fou incendiat el mateix dia 19 de juliol de 1936. Era d’estil contemporani, la 
seva construcció s’havia iniciat el 1911, i artísticament era de notable valor. A conseqüència 
de l’incendi quedà sense tribunes, i l’estucat interior quedà totalment destruït. Gràcies a la 
solidesa dels seus murs una part de la volta no es desplomà, per la qual cosa es va destinar, 
durant un període, a dipòsit de cotxes vells. Un orgue molt notable fou totalment destruït.

La casa rectoral fou incendiada i completament destruïda en el seu interior. Es va perdre tot 
l’arxiu parroquial. L’església també fou afectada pels bombardejos de Franco.

Acabada la guerra, el venerable rector Rvd. Joaquim Cañis, va restablir el culte amb grans 
esforços i començà les obres de reconstrucció. Aquestes foren confiades a l’arquitecte Josep 
M. Pericas. Les capelles laterals foren reconstruïdes poc a poc. L’altar major fou reconstruït 
el novembre de 1946, i el del Santíssim Sagrament el 1957. El temple fou en part restaurat, 
però calia fer moltes intervencions: com és el cas dels vitralls modernistes, en els que s’ha 
iniciat una correcta intervenció (anys 1998-2003). Cal esperar noves subvencions.

BARCELONA, MARE DE DÉU DEL PILAR

Aquest temple parroquial fou greument profanat i saquejat el juliol de 1936. No estava en-
cara construïda la casa rectoral. Dels objectes de culte solament se salvà un Sant Crist per 
trobar-se, accidentalment, a casa del restaurador.

Immediatament després de la guerra civil, Mn. Salvador Samaranch, inicià les obres de re-
construcció dirigides per l’arquitecte Antoni Fisas i, mort aquest, per Isidre Puig Boada.

Etapes més importants en la marxa de la reconstrucció són: el 1946, s’habilita pel culte la 
gran cripta; el 1954, s’acaba l’enrajolat; el 1955, s’instal·len els nous confessionaris; des del 
1952 fins el 1959 es van inaugurant els altars; el 1960 es començà la construcció de l’Institut 
parroquial.

BARCELONA, MARE DE DÉU DEL ROSER

Aquesta parròquia té els seus inicis en la fundació d’una capella l’any 1907, en un petit local 
xamfrà dels carrers Casp i Sardenya; el 1920 la citada capella fou elevada a la categoria de 
tinença parroquial; el 1924, amb motiu d’haver el capellà regent adquirit en propietat el ter-
reny que s’estén des de la Gran Via al carrer de Ribas, el mes de març del mateix any tingué 
lloc la col·locació i benedicció de la primera pedra de la nova església, que fou beneïda pel 
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llavors bisbe de Barcelona Dr. Guillamet. És la mateixa església parroquial avui existent, la 
que fou oberta al culte en les festes de Nadal d’aquell any (1924).

El 20 de juny de 1936 fou elevada a la categoria de parròquia, quedant al front de la mateixa 
Mn. Salvador Vial.

El 19 de juliol de 1936 el temple fou cremat, quedant en peu solament les parets. Passada la 
guerra es va anar reconstruint l’església fins quedar tal com existeix actualment, essent, el 
1948, nomenat rector de la mateixa Mn. Salvador Vial.

El 19 de juliol de 1949 es beneí la nova capella del Santíssim, i l’altar fou consagrat per 
Mons. Joan Serra Puig, vicari general de la diòcesi. El novembre de 1955 quedà aixecada la 
façana actual, amb el baptisteri i l’atri.

BARCELONA, MARE DE DÉU DELS DOLORS

De la parròquia de la Mare de Déu dels Dolors l’informe ens diu que era molt difícil sortir 
al carrer per realitzar cerimònies i processons religioses sense rebre insults i burles durant 
els dies anteriors a la Guerra Civil (pàg. 37). També afirma que alguns veïns van incloure 
diversos noms de catòlics a les “llistes negres” (pàg. 46). 

Barcelona, Mare de Déu del Pilar



119

En la revolució de 1936, la capella provisional d’aquesta parròquia, inaugurada l’any 1933, 
fou saquejada i notablement mutilada la seva fàbrica. Durant tot el període de guerra fou 
confiscada i destinada a menjadors populars.

La casa que el rector habitava, propietat de les religioses de la Divina Pastora, fou parcial-
ment destruïda; tots els mobles i la biblioteca foren cremats. Es destinà, juntament amb el 
convent de les religioses, a Grup Escolar. Tot l’arxiu parroquial fou cremat. Mn. Joan Ma-
nau, que ja regentava la parròquia el 1936, inicià el 1939 les obres de reconstrucció, que 
prosseguiren els successius rectors, Mn. Xavier Griera i Francesc Montoliu. L’arquitecte 
Josep M. Pericas, dirigí les obres de reconstrucció. 

BARCELONA, MARE DE DÉU DELS ÀNGELS

De la parròquia de la Mare de Déu dels Àngels l’informe afirma que en esclatar la guerra civil 
alguns feligresos intentaren, amb actes heroics, conservar els béns de l’església (pàg. 45). 

La capella del col·legi de les religioses concepcionistes del carrer València, que servia com a 
temple parroquial provisional, fou saquejada el 1936: tots els seus altars, imatges i objectes 
de culte es van perdre. Durant la guerra civil aquest temple fou utilitzat primerament com 
a hospital i després com a sala d’espectacles. L’arxiu parroquial se salvà íntegrament. Així 
com alguns vasos sagrats i objectes de culte.

Acabada la guerra civil, Mn. Joaquim Delger, rector, que ja regentava la parròquia el 1936, 
restaurà el temple provisional i inicià la construcció del nou temple parroquial definitiu, la 
primera pedra del qual es col·locà el dia 2 d’agost de 1942. La construcció la portà a terme 
l’arquitecte Josep Danés. El 29 d’octubre de 1950 tingué lloc la solemne benedicció i inau-
guració de l’església, i durant la festivitat de la Mare de Déu del Pilar de l’any 1955 la seva 
consagració. El 1957 s’acabaren definitivament les obres amb la inauguració de la gran ro-
sassa central que ocupa tota la façana de l’edifici.

BARCELONA, MARIA MITJANCERA DE TOTES LES GRÀCIES

Poc abans del 1936, el Dr. Manuel Irurita erigí canònicament aquesta parròquia a Maria 
Mitjancera de totes les Gràcies. És la primera d’Espanya erigida amb aquest títol.

Després de la guerra el rector de la parròquia, Mn. Joaquim Torner, erigí el temple par-
roquial en uns terrenys cedits generosament per un feligrès piadós devot de la Santíssima 
Mare de Déu: la Verge Maria.

Dirigí la construcció l’arquitecte Lluís Riudor. És una església d’estil basilical, amb una sola 
nau molt espaiosa, com convé a aquest populós barri. 
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Barcelona, Mare de Déu dels Àngels

Barcelona, Puríssima Concepció
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BARCELONA, PRECIOSÍSSIMA SANG DE NOSTRE SENYOR JESUCRIST

En els dies de la revolució del 1936 aquest temple fou incendiat, però la solidesa dels seus 
murs va permetre als revolucionaris habilitar-la més tard com a escola pública.

La casa rectoral no existia. El sacerdot ecònom, Mn. Josep Muntaner, vivia en un pis. L’ar-
xiu parroquial, començat el 1935, fou totalment cremat. El 1940 es procedí a la edificació 
d’un temple provisional, avui totalment construït, que fou inaugurat el 24 de setembre del 
mateix any. En aquest mateix acte el Sr. Administrador Apostòlic (Dr. Díaz Gómara), va 
beneir dues campanes i tres altars.

BARCELONA, PURÍSSIMA CONCEPCIÓ

De la Puríssima Concepció l’informe afirma que durant el primer esclat de la guerra civil 
desaparegueren moltíssims objectes: la imatge de la Puríssima de l’escultor Samsó, un tern 
brodat amb seda i or, reproducció del denominat “Angèlic” regalat per França a Lleó XIII. 
També desaparegué la custòdia, un calze gòtic i altres copons i calzes de notable valor ar-
tístic (pàg. 76, 80 i 82).

Després de ser greument incendiat, aquest temple parroquial fou profanat. Només se salvà 
casualment de l’incendi l’altar de Sant Josep. No obstant s’aconseguí salvar una part dels 
vasos sagrats i joies de la Mare de Déu —com ja hem indicat anteriorment en l’apartat d’es-
glésies molt malmeses.

De la casa rectoral quedaren només les quatre parets mestres. El rector Mn. Santiago Oli-
veras, que aconseguí salvar-se de la persecució, el febrer de 1939 començà la reconstrucció, 
que s’ha anat efectuant sense interrupcions. I així, periòdicament, s’han inaugurat altars, 
beneint noves imatges, etc., fins arribar a completar tot l’ornament de la parròquia. 

BARCELONA, SAGRADA FAMÍLIA

De la cripta de la Sagrada Família l’informe exposa la gran destrossa que patí; i àdhuc pre-
senta un testimoni fotogràfic del moment en què es cremava. Desaparegué el grup d’escul-
tures de Josep Llimona representant l’Apostolat (pàg. 76). 

Els dies 20 i 21 de juliol de 1936, aquest emblemàtic temple, de valor artístic incalculable per 
ser obra del genial arquitecte Antoni Gaudí Cornet, fou greument profanat. Els incendiaris 
destruïren tot allò que trobaren a la cripta, entrada dels claustres i campanars. La cripta del 
temple, consagrada al culte, fou notablement malmesa, així com també els altars, sagristia, 
orgue, paviment i vidrieres. Gràcies a la solidesa de l’edifici, els murs i les voltes romangueren 
dempeus. La casa rectoral fou també víctima de l’incendi.

Immediatament després de la guerra civil es començà la neteja de la cripta, traient gran 
quantitat de runa, i ja que la major part dels altars, que eren de pedra, es conservaren, ben 
aviat es pogué habilitar de nou pel culte.
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BARCELONA, SAGRAT COR DE JESÚS

El 1936 aquesta església parroquial fou del tot saquejada: així es destruiren el cor, la sagris-
tia, la capella del Santíssim i tots els altars. Es destrossaren la coberta i el terrat, i la fàbrica 
fou notablement inutilitzada. Saquejada i incendiada, només quedaren del temple les parets 
mestres i el campanar. Les campanes foren destruïdes i cremat l’arxiu parroquial.

La casa rectoral fou també incendiada i quasi arrasada en la seva totalitat. Igualment tingue-
ren la mateixa mala sort els edificis de les escoles parroquials amb tots els seus accessoris.

El rector, Mn. Jaume Sagarra, el 1940 començà la reconstrucció. El 15 de maig de 1943 fou 
beneïda una campana que fou col·locada al campanar.

BARCELONA, SANT AGUSTÍ

De l’església de Sant Agustí de Barcelona, propera a la Rambla, l’informe denuncia les següents 
desaparicions: retaule del renaixement, que representava Sant Domènc (pàg. 66); un retaule bar-
roc que pertanyia al gremi de blanquers o curtidors, que representava Jesús a la columna i que 
antigament estava a Santa Mònica; el retaule de Sant Josep i el retaule també barroc de la Mare 
de Déu del Roser (pàg. 69); el retaule rococó de Sant Francesc d’Assís (pàg. 70); una escultura 
d’alabastre que representava el cap de Jesús (segle XVI) i escultures barroques de Sant Sebastià 
i Santa Llúcia (pàg. 74 i 75), una escultura de grans dimensions de Sant Agustí, obra de Domè-
nec Talarn (1812-1902) (pàg. 76), altres escultures de Ramon Amadeu del segle XVIII: Sant Je-
rònim i Santa Anna, Santa Eulàlia de Mèrida, Sant Agustí i la Mare de Déu de la Coretja (pàg. 
76). Entre les pintures desaparegudes hi ha dues teles de l’altar de Jesús a la columna i d’altres de 
Lorenzane, Montserdà, Torres Garcia i Arnau (pàg. 78). A destacar la pintura “Processó euca-
rística”, de Torres Garcia. També desaparegueren l’orgue, un grup escultòric del Sant Sopar (del 
segle XV) (pàg. 78 i 79) i un tern vermell brodat amb or i seda (pàg. 81).

Resumint, aquest temple parroquial d’estil renaixentista, fou saquejat i incendiat, quedant 
només dempeus la fàbrica —com ja hem indicat en l’apartat de les esglésies molt malme-
ses—. Més tard fou destinat per l’Ajuntament a dipòsit d’objectes procedents d’enrunaments, 
i en ell entraven carros i camions, la qual cosa provocà el deteriorament del paviment. Es 
destruïren obres d’art de gran valor. 

Les campanes desaparegueren, i l’arxiu fou cremat. Només pogueren salvar-se el reliquiari 
i les relíquies de Sant Agustí i Santa Rita. La casa parroquial fou destrossada i desmante-
llada. Al principi l’Ajuntament la destinà a local social dels sindicats d’arts gràfiques, que 
destruïren l’interior de les sales per adaptar-les a les seves necessitats. La reconstrucció, que 
lentament es va portar a terme sota la direcció de l’arquitecte Sr. Tintoré, ha seguit aquest 
procés: la capella de la Soledat fou acabada el 1954; l’altar major el 1951; el Santíssim, el 
1953; el paviment, el 1955. L’altar de la Mare de Déu del Claustre acabat el 1957. Els demés 
altars són provisionals, excepte el de Santa Rita i el de Sant Antoni que és l’antic altar de 
l’adjunta casa del que fou Hospital de Santa Creu l’any 1975, però que en gran part fou in-
cendiat l’any 1985. La campana data del 1955; i funcionen ja quatre registres del nou orgue.
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BARCELONA, SANT ANDREU DE PALOMAR

Aquest temple, començat a construir el 1850, el dia 19 de juliol del 1936 sofrí greus desper-
fectes i fou incendiat. L’obra de la fàbrica, en general, quedà intacta tot i que els milicians 
intentaren fer volar amb explosius la magnífica cúpula, però desistiren per no causar possi-
bles greus desperfectes a les cases veïnes. Interiorment l’església fou devastada: derruïren 
les dues voltes del baptisteri i destrossaren una part del sostre. Les campanes foren robades 
i l’orgue va ser destrossat (pàg. 79).

La casa rectoral fou assaltada i incendiada. Desaparegueren una veracreu gòtica (pàg. 82), 
un calze rococó de l’any 1764, i una custòdia de plata daurada barroca (pàg. 82).

La reconstrucció, començada el 1940 i confiada a l’arquitecte Enric Piqué, va seguir les se-
güents passes: el 1946 es beneí la capella del Santíssim, i el 1949 la taula de l’altar major. Les 
quatre campanes es reposaren i es beneïren el 1950. El 1953 es portà a terme la decoració 
del baptisteri i s’inaugurà la pila baptismal, iniciant-se també la decoració de les parets de 
l’església, que s’acabà el 1960. L’any 1958 es col·locaren les rajoles. En l’actualitat (2008) s’es-
tà restaurant la cúpula.
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BARCELONA, SANT ÀNGEL CUSTODI

Aquest temple parroquial, durant la revolució de 1936, no fou destruït en la seva fàbrica, 
però les campanes foren robades i els altars i demés objectes de culte profanats i incendiats. 
Fou destinat a magatzem municipal. Es destruí l’orgue (pàg. 79), una veracreu del renaixe-
ment, varis calzes amb esmalts, la custòdia barroca amb un viril d’or i pedres precioses, i 
totes les campanes (pàgs. 82 i 85).

La casa rectoral fou arrasada, així com el “Centre Angèlic” de la parròquia, i destruït l’arxiu 
parroquial. Acabada la guerra el que fou rector des de 1905, Mn. Camil Reig, inicià les obres de 
reconstrucció, prosseguides pels seus successors Mn. Manuel Forn i Francesc Barjau. El rector, 
Mn. Amadeu García, edificà la casa rectoral el 1955 sota la direcció de l’arquitecte Sr. Fèlix Mes-
tre Sala. L’any 1958, s’inaugurà el nou altar major i el baldaquí segons projecte de  Jordi Cantó, 
s’efectuà la pintura de tota l’església, i fou beneïda la nova imatge de l’Àngel Custodi, que és de 
pedra esculpida per Josep Ricart.

El 1959 i 1960 es portà a terme la decoració de l’església per l’artista Francesc Boira, i el 
1961 es finalitzaren les obres amb la pavimentació.

BARCELONA, SANT ANTONI DE PÀDUA

Tot i que molts membres de la barriada intentaren, amb actes àdhuc heroics (pàg. 45), dissu-
adir els intents destructors dels furiosos milicians, el 1936 l’església parroquial fou incendia-
da quedant completament desfeta. Una sola campana se salvà del foc, junt amb la custòdia, 
el reliquiari de Sant Antoni i alguns altres objectes d’escàs valor.

La casa rectoral no existia, però el domicili del rector fou saquejat i incendiat. Tot l’arxiu 
amb els seus llibres parroquials, fou passat per les flames.

La reconstrucció, iniciada el maig de 1939 pel rector Mn. Josep Bundó, es va produir de ma-
nera lenta. Foren erigits set altars i el 1950 s’estucà tot el temple.

La casa rectoral al costat de l’església fou acabada completament i habitada ja des de setem-
bre de 1961.

BARCELONA, SANT CUGAT DEL REC

De la parròquia de Sant Cugat del Rec -avui dia (2008) malauradament inexistent- l’infor-
me ens diu que fou una de les esglésies més perjudicades en l’esclat de la guerra civil, ja que 
fou arrasada. El mateix informe denuncia la desaparició de les següents obres d’art que eren 
d’aquesta parròquia: una imatge barroca de Sant Antoni que era d’alabastre, l’esplèndida 
escultura del Nen Jesús del gran escultor Ramon Amadeu (segle XVIII), custòdies, calzes, 
l’orgue i tots els ornaments (pàgines 75, 76, 79 i 83). També desaparegué l’urna de les des-
pulles de Sant Cugat, de les quals ja en tenim notícies al segle IX. Actualment aquesta urna 
es va robar i ha estat restaurada. És custodiada al Museu Diocesà de Barcelona (pàg. 83). 

Reportatge informatiu i fotogràfic
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Barcelona, Sant Antoni de Pàdua
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Després de la guerra fou retornada, ja que la Generalitat se l’emportà a un dipòsit que esta-
va al carrer Pere IV de Barcelona. 

Resumint, després de ser incendiat, aquest antiquíssim temple parroquial fou arrasat per or-
dre de l’Ajuntament de Barcelona. De la devastació només se salvaren alguns calzes, copons 
i ornaments. Com el temple, també fou demolida la casa rectoral i destruït íntegrament l’ar-
xiu, de gran valor històric. Amb la compra de l’antiga Casa Cros, situada al carrer Princesa, 
es va començar el 1944 la construcció del nou temple. El 1950 tingué lloc la inauguració de 
l’església i poc després la de l’altar major. Els bancs es col·locaren el 1952, i el 1959 les pin-
tures de l’absis ja estaven acabades. Però l’any 2002 el bisbat va vendre els locals a la Caixa 
Penedès. Les seves preuades relíquies (del màrtir Sant Cugat del 304) foren traslladades a la 
cripta de Santa Maria del Mar.

Barcelona, Sant Cugat del Rec

Reportatge informatiu i fotogràfic
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BARCELONA, SANT FRANCESC D’ASSÍS

L’antic temple de la parròquia de Sant Francesc d’Assís fou dels primers de la nostra ciutat 
que sofrí els danys de la revolució, essent incendiat i arrasat fins i tot en els fonaments.

La casa rectoral, amb els annexes (col·legi de nens i nenes, i local de l’Acadèmia Mariana), 
fou igualment destruïda i arrasada. L’arxiu parroquial no es pogué salvar de l’incendi.

El 8 d’abril de 1940, l’ecònom de la parròquia, Mn. Josep O. Roig Piera, començà l’obra de 
reconstrucció (comprenent l’església, escoles, casa rectoral, etc.), segons el projecte de l’ar-
quitecte diocesà Sagnier. La benedicció de la primera pedra del temple parroquial i casa 
rectoral —aquesta ja totalment construïda— tingué lloc el dia 3 d’agost de 1941. El gener de 
1943 s’instal·là provisionalment l’església parroquial en els baixos de l’edifici destinat a les 
escoles parroquials. No sense grans esforços, per tractar-se d’una barriada en la seva major 
part obrera, es pogué inaugurar el temple, beneït pel Sr. Arquebisbe-bisbe de la diòcesi, Dr. 
Modrego, el 3 de març de 1951. Els altars es construïren el 1954, i el juny del 1956 es bene-
ïren les campanes. 
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BARCELONA, SANT FRANCESC DE PAULA

De la parròquia de Sant Francesc de Paula desaparegueren, segons l’informe, els següents objec-
tes d’art: unes figures de pessebre, unes escultures de la Mare de Déu, de Sant Josep, una Imma-
culada, tres pastors i un grup d’àngels; totes aquestes peces eren del gran artista Ramon Ama-
deu, de finals del segle XVIII i principis del XIX. També fou destruït l’orgue (pàgs. 76 i 79). La 
totalitat d’ornaments foren cremats, com unes casulles brodades molt interessants d’estil barroc 
(pàg. 80). L’informe ens diu que varis objectes de valor -específicament d’orfebreria- foren lliurats 
a l’Ajuntament de Barcelona i aquest els traspassà a la Generalitat de Catalunya (pàg. 85). El dia 
20 de juliol de 1936 aquesta església parroquial fou assaltada, saquejada i incendiada. Un 
any després, per ordre de l’Ajuntament, fou destruïda fins els fonaments de l’edifici, que tot 
i la devastació encara seguia intacte.

La casa rectoral fou igualment incendiada i arrasada, corrent la mateixa mala sort l’arxiu par-
roquial. El rector, Mn. Miquel Arquer, el 1941, començà la reconstrucció. Un nou rector des 
del 1948, Mn. Jaume Guixà, continuà les obres amb ritme accelerat, i s’inaugurà el temple i 
es consagraren les campanes el 1950. El 1951 es construí el cancell i els altars de la Mare de 
Déu del Roser i del Sagrat Cor. L’altar major, el de Sant Josep i els bancs de l’església. S’inau-
guraren el 1952. L’any 1953 s’inauguraren els altars de la Puríssima i Santa Elena, així com els 
retaules de la Sagrada Família i de Sant Miquel. El 1954 es construïren els confessionaris i la 
rectoria, i el 1955 els altars de la Mare de Déu de Montserrat i la Mare de Déu dels Àngels. El 
baptisteri el 1957, i el 1960 s’inaugurà l’orgue.

BARCELONA, SANT GENÍS DELS AGUDELLS

Del segle X, aquest temple romànic fou sempre considerat de gran valor artístic. No obstant 
això, el dia 20 de juliol de 1936, foren destruïts els altars i incendiat el seu interior, juntament 
amb els demés objectes de culte. La fàbrica no sofrí danys considerables, per la qual cosa fou 
destinat a habitacions de refugiats. Segons l’informe, desaparegué una imatge romànica del se-
gle XII (pàg. 73) i altres objectes: una escultura de la Dolorosa de Ramon Amadeu del segle 
XVIII (pàg. 76), una Marededéu del Roser barroca, i una custòdia també barroca (pàg. 82), i 
una veracreu (pàg. 87). També foren estimbades totes les campanes (pàg. 86).

La casa rectoral resultà casi totalment destruïda. L’arxiu parroquial desaparegué totalment.

Acabada la guerra, el rector Mn. Ramon Bertran, inicià les obres de reconstrucció, que 
prosseguí el seu successor Mn. Josep Tort. A mitjans del 1961 l’ecònom, Mn. Josep Mollfu-
lleda, manà construir a l’hort de la casa rectoral un Centre Social, destinat a Escoles Parro-
quials, Jardí d’Infància, Guarderia infantil, Dispensari i Sales d’esbargiment i espectacles. El 
cementiri parroquial fou també restaurat.

BARCELONA, SANT JAUME

De l’església de Sant Jaume l’informe denuncia la desaparició de les següents obres d’art: re-
taules de Sant Bru i de Jesús Natzarè daurat i policromat, i el de la Mare de Déu del Remei 



137

(tots dos barrocs). Les imatges gòtiques següents: Sant Jaume (segle XV), Jesús Natzaret (se-
gle XV), Mare de Déu del Remei (segle XVI), i Mare de Déu de la Canal. Aquestes imatges 
gòtiques es pogueren recuperar, però en molt mal estat (pàg. 73). També foren destruïdes les 
següents escultures barroques: Santa Caterina, Jesús Natzaret, el Nen Jesús, Sant Bru, i la 
imatge de la Immaculada, obra de Venanci Vallmitjana (segle XIX) (pàg. 76). Foren destruïts 
dos quadres de grans dimensions representant la institució del Trisagi i l’al·lusió a la Santís-
sima Trinitat en què apareixia Abraham adorant els tres àngels, o millor dit la Trinitat (pàg. 
77). També foren víctimes de la destrucció l’orgue (pàg. 79), les campanes (pàg. 85) i un tern 
vermell de color morat barroc, brodat amb seda i or, del segle XVIII (pàg. 81).

Resumint, el juliol de 1936, aquest temple parroquial, d’estil gòtic construït el 1416, fou 
greument deteriorat. Els murs, degut a la seva solidesa, es mantingueren dempeus; la cober-
ta també es conservà en bon estat gràcies a la doble coberta sobre les voltes gòtiques. Foren 
destruïdes 55 imatges, algunes d’elles de notable valor artístic. El campanar va romandre en 
peu, però les campanes foren robades. La major part de les obres d’orfebreria se salvaren 
providencialment, la casa rectoral fou completament saquejada i destruïda.

Des d’abril del 1939 fins a juny del 1961, es reconstruïren paulatinament la fàbrica del tem-
ple, la capella del Santíssim, la de la Mare de Déu del Remei, el baptisteri i tretze altars.

El 1958 es procedí a la reconstrucció de la fornícula del Sant Crist i l’altar del Sagrat Cor.

La construcció total del presbiteri i de l’altar major s’inicià el 1959 i s’acabà el juny de 1961. 

L’any 1970 es traslladà el retaule gòtic de l’altar major de la Catedral que fou col·locat al 
presbiteri.

Reportatge informatiu i fotogràfic



138

El martiri dels temples



139

Barcelona, Sant Jaume



140

El martiri dels temples

Barcelona, Sant Jaume



141

BARCELONA, SANT JOAN D’HORTA

Després de la revolució de juliol de 1936, a causa de la profanació i de l’incendi que sofrí 
aquest temple parroquial d’estil gòtic, quedà en gran part destruït i només van romandre en 
peu els murs i la coberta. Desaparegueren una veracreu gòtica del 1531, i un reliquiari bar-
roc (pàg. 82).

Durant el període de la guerra civil l’església serví de dipòsit de bidons d’oli i de benzina, la 
qual cosa produí la destrucció del paviment i el deteriorament de les parets.

La casa rectoral fou arrasada i amb ella l’arxiu parroquial.

El març de 1939, el rector, Mn. Miquel Pujol, inicià les obres de restauració, continuades per 
Mn. Pere Simó i Xavier Rosselló. Dirigí les obres l’arquitecte Ignasi Puig Boada.

Les fites de les obres han estat les següents: l’octubre de 1939 es construí l’altar major; el 
1941 la capella del Santíssim i la casa rectoral i el juny de 1942 es col·locaren les campanes.

Reportatge informatiu i fotogràfic
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BARCELONA, SANT JOAN DE GRÀCIA

Incendiat aquest temple parroquial el juny de 1936, quedà greument afectat, no aconseguint 
salvar-se res més que els murs i la coberta.

També fou incendiada la casa rectoral, i després destruïda en la seva totalitat. L’arxiu parro-
quial se salvà en part, i fou recuperada una campana.

El març de 1939, el rector, Mn. Carrau Puig, inicià les obres de reconstrucció que foren con-
tinuades per Mn. Joan Serrat i Mn. Joan Cabús. Les obres foren dirigides per l’arquitecte 
Sagnier. Les etapes de reconstrucció venen fixades així: des de 1939 fins l’any 1955 s’anaren 
erigint els altars laterals; i entre 1955 i 1960, es treballà en la construcció de l’altar major. 
Mn. Xavier Bastida canonge arranjà l’altar major (a. 1995).

BARCELONA, SANT JORDI

El dia 21 de juliol de 1936 aquest temple parroquial fou saquejat i incendiat, quedant en 
un estat deplorable. Durant el període de la guerra civil l’edifici fou utilitzat per una col-
lectivitat de pintors. La casa rectoral fou saquejada primerament i incendiada dies després, 
quedant l’edifici molt deteriorat. L’arxiu parroquial desaparegué totalment.

Acabada la guerra civil, el rector, Mn. Josep Puigdomènech, que ja regia la parròquia abans, 
inicià les obres de reconstrucció i restauració del temple i de la casa rectoral, confiant aques-
tes obres a l’arquitecte Antoni Coll Fort, El 1946 tingué lloc l’ampliació del temple. Els al-
tars es construïren i inauguraren l’any 1948; el 1950 es col·locà una campana nova. 

BARCELONA, SANT JOSEP (SANTA MÒNICA)
Segons l’informe, l’església de Sant Josep i Santa Mònica, en els anys previs a la guerra civil, 
patí l’expropiació de l’escola parroquial, i alguns habitants del mateix barri participaren en 
l’incendi del 1936 (pàgs. 40 i 44).

La revolta de juliol de 1936 s’acarnissà d’una manera extraordinària amb aquesta església par-
roquial situada en un dels barris més humils de la ciutat. Remuntava la seva construcció al 
segle XVII, tot i que era d’escàs valor artístic. Les mateixes autoritats municipals arribaren a 
decretar la soscavació dels fonaments. Igualment fou arrasada la casa rectoral. En la devasta-
ció també es va perdre l’arxiu. L’abril de 1939 el seu rector, Mn. Joan Guilera, inicià les obres 
d’instal·lació del temple en un local provisional. Per fi l’Ajuntament de Barcelona cedí els seus 
drets sobre l’ex-convent dels Agustins Recolets al bisbat de Barcelona. Després dels tràmits 
legals es confiaren els plànols de la nova església parroquial a l’arquitecte Joaquim Vilaseca. 
Tanmateix els locals de l’antic convent foren cedits en ús a la Generalitat de Catalunya l’any 
1985. Actualment (i des del 1985) l’antic convent i el claustre en el seu ús ha estat cedit al Cen-
tre d’Art Santa Mònica, on la Conselleria de Cultura instal·la exposicions. 
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BARCELONA, SANT JOSEP ORIOL (BASÍLICA)
El dia 19 de juliol de 1936 aquest magnífic temple basilical de Sant Josep Oriol fou incendiat 
totalment. A conseqüència d’aquestes desplomà el sostre, i les parets mestres quedaren molt 
deteriorades. El rector, Mn. Joan Isart, morí assassinat durant la persecució religiosa.

La casa rectoral tingué la mateixa mala sort que l’església, quedant destruïda en la seva ma-
jor part. Tota la documentació de l’arxiu parroquial va desaparèixer. De l’incendi s’aconse-
guí salvar la majoria dels objectes sagrats de culte.

Les pèrdues i danys soferts tant al temple parroquial com a la casa rectoral foren incalculables.

El març de 1939, el nou rector, Mn. Joaquim Roig, inicià les obres de reconstrucció i res-
tauració del temple i de la casa rectoral. Aquestes obres es confiaren a l’arquitecte Francesc 
Folguera. 

Reportatge informatiu i fotogràfic
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BARCELONA, SANT MARTÍ DE PROVENÇALS

Segons l’informe de l’església de Sant Martí de Provençals, desaparegué l’altar major de l’es-
glésia, molt notable, del segle XV, amb plafons on es representen episodis de la vida de Sant 
Martí. Actualment es troba a les sales del Museu Nacional d’Art de Catalunya (Montjuïc) 
(pàg. 64). 

També desaparegueren els retaules barrocs de la Mare de Déu dels Dolors (1683) i el del 
Roser amb un tabernacle (pàgs. 64 i 69). Es destruïren també les següents imatges: la Do-
lorosa gòtica i la Mare de Déu barroca (pàgs. 73 i 75). També és denunciada la desaparició 
d’una custòdia de plata daurada (pàg. 83), una creu processional gòtica, i un reliquiari del 
mateix estil (pàgs. 83 i 84).

El dia 21 de juliol de 1936, aquesta església parroquial d’estil gòtic fou incendiada i greu-
ment malmesa. Igualment ho fou la casa rectoral.

Entre els objectes salvats destaca una credença completa de plata, que a més del seu valor 
artístic, és notable per la seva antiguitat. Té gravada la data de “1799”.

L’arxiu parroquial, excepte una petita part, pogué salvar-se abans de la revolució.

El 1939, Mn. Josep Gros (canonge), que essent l’encarregat de Crist Rei tenia també cura 
de Sant Martí de Provençals, inicià les obres de reconstrucció, continuades després per Mn. 
Eusebi Figueras, i des de 1948 per Mn. Lluís G. Bros, nomenat rector de la mateixa. Les 
obres han estat dirigides pels arquitectes Vilaseca i Florensa.

El 25 de desembre de 1948 s’inaugurava el nou altar major; el 15 de maig de l’any següent, 
l’altar de Sant Isidre. El 28 de maig de 1950, la capella i l’altar dels Dolors; el 4 d’agost de 
1950, es va beneir una campana. L’agost de 1953 fou habitada la nova casa rectoral. El juny 
de 1956 s’inaugurà l’altar del Sagrat Cor. Recentment s’han efectuat importants obres de 
restauració a l’interior del temple (arquitecte Malet). Inaugurà un notable museu d’orfebre-
ria l’any 2004.

BARCELONA, SANT MARTÍ DEL CLOT

El juliol de 1936 aquest temple parroquial fou incendiat i arrasat completament.

La casa rectoral fou també derruïda totalment i l’arxiu incendiat.

El 1941 el rector, Mn. Francesc Barjau, que sobrevisqué a la persecució, inicià la reconstruc-
ció del temple. Dirigí les obres l’arquitecte Nil Tusquets de Cabirol. La capella del Santíssim 
s’acabà completament a finals de 1956, quedant per construir petits detalls que s’acabaren a 
principis de 1957, gràcies a Mn. Playà. 

Reportatge informatiu i fotogràfic
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Barcelona, Sant Martí del Clot
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BARCELONA, SANT MIQUEL DEL PORT

Segons l’informe, el comitè de la Barceloneta s’imposà a les turbes que volien matar els ca-
pellans d’aquell barri, i així es pogueren salvar en aquell mes de juliol del 1936 (pàg. 46). 
Malgrat tot, l’església fou incendiada, cremant-se els retaules barrocs de la Immaculada, la 
Mare de Déu dels Dolors i Sant Telm (pàg. 69). També foren destruïts el retaule major neo-
clàssic, obra de Lluís Bonifàs, i  una imatge barroca de Sant Josep (pàg. 75). Fou profanat el 
sepulcre del Marquès de la Mina (pàg. 77). L’orgue va ser cremat (pàg. 79), i desaparegue-
ren dues custòdies barroques (una de l’any 1750), una veracreu renaixentista i uns encensers, 
entre altres objectes artístics (pàg. 83). També fou destruïda una casulla, capa i dalmàtiques 
regal del Marquès de la Mina a la parròquia (pàg. 80). Aquesta parròquia fou construïda 
en els anys 1753-1755, i era d’un notable valor artístic. El 1936 fou profanada, perdent-se en 
aquella ocasió la imatge de l’Arcàngel titular que centrava la seva magnífica façana barroca. 
Tots els objectes de culte, a excepció d’una campana, foren robats o cremats. Actualment 
(2008), al centre de la façana, es troba la nova imatge de Sant Miquel, obra de l’escultor 
Emili Colom (+).

Pitjor sort sofrí la casa rectoral, que fou totalment arrasada, desapareixent amb ella l’arxiu 
parroquial.

La restauració, portada a terme sota la direcció tècnica de l’arquitecte Lluís Pericas, fou ini-
ciada per Mn. Pere Mujal i continuada  pel rector, Mn. Santiago Escudero.

BARCELONA, SANT PACIÀ

Ja el 1934 l’església estava amenaçada d’incendi, però els feligresos feien torns per protegir-
la (pàg. 39). També la revolució del 1936 respectà, en part, aquesta església parroquial d’estil 
gòtic modern gràcies al gran prestigi del seu rector, el Dr. Alexandre Pech. Alguns dirigents 
ajudaren a fugir els sacerdots (pàg. 46). La fàbrica no sofrí cap dany ni el mosaic d’Antoni 
Gaudí, però el temple fou espoliat de tots els seus objectes de culte, a excepció d’uns pocs 
d’escàs valor. Durant el període de guerra fou habilitat com a menjador públic.

La casa rectoral resultà relativament il·lesa, perquè fou convertida en vivenda particular. 
Desgraciadament l’arxiu parroquial fou cremat.

La reconstrucció fou iniciada pel mateix rector, que sobrevisqué a la persecució, Mn. Ale-
xandre Pech (canonge), i continuada pels seus successors Mn. Lluís Puig i Mn. Llàtzer Tolrà. 
Les obres foren dirigides per l’arquitecte Manuel Puig Janer.

Les fites de la restauració del temple han estat les següents: el 1939, l’altar del Santíssim; el 1941, 
l’altar major, el 1952, construcció de la capella del Santíssim; el 1954, inauguració de les pintures 
de la capella del Santíssim; el 1959, inauguració de l’altar de la Mare de Déu de Montserrat; el 
1961, restauració de la gruta i recinte de la Mare de Déu de Lourdes i construcció de la nova sa-
gristia. El 1995 fou restaurat el mosaic del paviment, obra de l’arquitecte Antoni Gaudí.
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BARCELONA, SANT PAU DEL CAMP

El gran valor artístic d’aquest temple parroquial d’estil romànic, no evità que a primera hora 
del 20 de juliol de 1936 fos incendiat. Els altars foren destruïts; els vasos sagrats, campanes 
i demés objectes de culte, desaparegueren o foren robats No obstant això, l’edifici i el cam-
panar romangueren dempeus.

Simultàniament fou també saquejada i incendiada la casa rectoral —com ja hem indicat anterior-
ment en els temples molt malmesos—. L’arxiu parroquial desaparegué. Posteriorment l’Ajunta-
ment de Barcelona féu derruir el que quedava de la casa rectoral i destinà el solar a via pública.

El 1939 el rector, Mn. Manuel Rovira, inicià les obres de reconstrucció; no obstant, per estar 
declarat aquest temple i claustre Monument Nacional, es feren càrrec de les mateixes l’Ajun-
tament i l’Estat. Actualment s’ha restaurat el bonic claustre romànic gràcies a una subvenció 
de Caja Madrid (any 2007).

BARCELONA, SANT PERE DE LES PUEL·LES

Aquesta església parroquial d’estil romànic, d’un valor artístic incalculable, possiblement sigui 
la més antiga de la ciutat: fou consagrada l’any 945. Resultà molt malmesa el 1936 en els ini-
cis de la guerra —com ja hem indicat anteriorment—. Entre els incendiaris hi havia gent del 
mateix barri (pàg. 46). 

Es cremà l’orgue (pàg.79) i desaparegueren, entre altres coses, la veracreu, una custòdia orna-
mentada amb pedres precioses, un bàcul (procedent de Ripoll), i un calze amb esmalts (pàgs. 
77 i 84). 

La casa rectoral, que formava un sol cos de l’edifici amb l’església, quedà també totalment 
arruïnada. 

El maig de 1939 fou iniciada la restauració pel seu rector, el Rvd. Lluís Monfort. Les obres 
foren dirigides pels arquitectes Alexandre Tintoré i Isidre Puig Boada.

Les fites de la restauració foren les següents: primer es renovaren les columnes de pedra; després 
es reconstruïren els tres absis nous; es decorà la capella del Santíssim i els dos absis laterals. 

L’any 1945, amb motiu de la celebració de les festes del mil·lenari de la consagració de l’es-
glésia, s’erigiren cinc altars, i el 1955 la nova sagristia. A partir de l’any 1958, s’ha reconstruït 
totalment la casa rectoral.

Actualment (2008) s’han iniciat obres de restauració especialment en els terrats de la matei-
xa. N’és rector Mn. Josep M. Martí.

Reportatge informatiu i fotogràfic



150

El martiri dels temples

Barcelona, Sant Pere de les Puel·les
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BARCELONA, SANT RAMON NONAT

Segons l’informe, ja l’any 1931 l’església rebé amenaces de destrucció. L’any 1934 fou incen-
diada i tot seguit restaurada (pàg. 39). Però el mes de juliol del 1936 només quedà dempeus 
una part de les parets laterals. Durant la guerra fou habilitat com a taller de confecció de 
roba per l’exèrcit. Res se salvà de la destrucció: ni imatges, ni objectes de culte, ni campa-
nes.

Així mateix fou destruïda la casa rectoral, i amb ella l’arxiu parroquial.

El seu rector, Mn. Florenci Baucells, sota la direcció de l’arquitecte Josep M. Sagnier, inicià 
les obres de reconstrucció el 1940, que es varen finalitzar el 1955.

En l’interior s’aixecaren els altars de Sant Antoni (1941); la Sagrada Família i la Puríssima 
(1943); la Mare de Déu de Montserrat i la Miraculosa (1946); del Santíssim Sagrament i del 
Sant Crist (1950); de Santa Llúcia i Santa Rita (1952); de la Mare de Déu de la Mercè (1953); 
de Sant Pancraç (1954) i l’altar major (1955).

BARCELONA, SANT VICENÇ DE SARRIÀ

L’informe de Sant Vicenç de Sarrià denuncia la destrucció d’una taula gòtica notabilíssima 
de la Mare de Déu de la Llet, de Sant Bernat, i altres sants. Era obra del gran artista Serra 
(pàg. 78). També hi consta la desaparició d’una custòdia gòtica amb àngels i sants adorant 
l’eucaristia. Desaparegué també una imatge barroca de la Immaculada (pàgs. 78 i 85).

El temple parroquial de Sarrià, fou en gran part destruït per incendi el 1936. S’ha de desta-
car que la solidesa total de l’edifici resistí considerablement a l’acció demolidora de les fla-
mes. Les campanes foren estimbades com pot veure’s en una fotografia.

La casa rectoral quedà intacta. En canvi l’arxiu parroquial desaparegué totalment.

Inexplicablement fou respectat, en part, l’altar de la Mare de Déu del Roser (obra de l’artista 
Pujol). Es pogueren recuperar també dues custòdies i alguns calzes i reliquiaris.

L’abril de 1939, Mn. Pere Basany, que ja la regentava el 1936, i que havia sobreviscut a la per-
secució religiosa, inicià la restauració sota la direcció de l’arquitecte Lluís Bonet.

Les fites de la restauració del temple són les següents: el 1939, condicionament general de la 
fàbrica; el 1952, inauguració de l’altar major; el 1954, inauguració de l’altar de la Puríssima 
Concepció; el 1955, decoració de l’altar major; el 1956, instal·lació de l’altar barroc de Sant 
Antoni; el 1957, es començà la pavimentació de marbre; el 1960, restauració definitiva de 
l’altar del Roser.
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BARCELONA, SANTA ANNA

De la parròquia de Santa Anna, l’informe denuncia la desaparició d’una Mare de Déu de-
nominada “de les estrelles”, d’estil gòtic i molt notable (pàg. 73), i també desaparegueren el 
grup escultòric de Santa Anna Mare de Déu i Sant Joaquim de l’altar major, obres ambdu-
es de Ramon Amadeu (segle XVIII), i els sepulcres gòtics de Sant Daniel d’alabastre (pàg. 
77). 

Foren destruïdes dues pintures de J. Juncosa del segle XVII i el descendiment de l’Es-
perit Sant, obra molt notable atribuïda a Pere Serra (pàg. 77). També foren destruïdes 
una crucifixió del segle XVI, un Jesús amb calze i hòstia (segle XVI) (pàg. 77), i desa-
paregueren dos terns de color verd i blanc respectivament, i un tern vermell amb bro-
dats de gran valor. I per últim, desaparegué una veracreu i altres objectes d‘orfebreria 
(pàg. 87).

Resumint, el temple de la “parròquia major” de Santa Anna, d’estil romànic de transició, 
fou profanat i incendiat durant els turmentosos dies  de juny del 1936. El mateix li passà a 
l’església nova adjacent, de la mateixa feligresia, aixecada pocs anys abans de la guerra civil, 
essent aquesta, a més, demolida per l’Ajuntament de Barcelona durant la guerra. 

El bellíssim claustre annex i contigu, contemporani a l’església antiga, sofrí també els terri-
bles efectes del foc que cremà tot el que era de fusta. 

També fou incendiada la casa rectoral, així com l’arxiu parroquial que va desaparèixer.

Acabada la guerra civil, i ja que el seu rector, Mn. Ramon Baucells, que regentava la par-
ròquia el 1936, morí assassinat, la feligresia fou confiada a Mn. Joan E. Salvans, que inicià 
ràpidament les obres de reconstrucció. Aquestes foren encomanades a l’arquitecte Joan Fol-
gueras. 

El mes de gener de 1946 s’inaugurà la capella del Santíssim amb el seu altar i pintures mu-
rals; el setembre de 1947, l’altar major amb el seu esvelt baldaquí i el grup escultòric de la 
santa titular. 

Durant el rectorat de Monsenyor Miquel Pujol, la casa rectoral, però sobre tot l’església i el 
claustre recuperaren el seu primigeni esplendor. S’ha de fer notar i lloar l’interès en utilitzar, 
per a la reconstrucció, els materials més nobles.

El juny de 1953 es construí el cor; el gener de 1957 s’erigí l’altar del Sagrat Cor; i el desembre 
d’aquest últim any s’inaugurà l’orgue. 

En l’actualitat (any 2008) es poden veure notables obres de reconstrucció portades a terme 
per l’actual rector, Mn. Joan Aran i el seu col·laborador Mn. Jordi Farré.

Reportatge informatiu i fotogràfic
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BARCELONA, SANTA CREU D’OLORDE

De la parròquia de Santa Creu d’Olorde, desaparegué, segons l’informe, una imatge romà-
nica (pàg. 73).

Aquest antiquíssim temple sofrí també els excessos de la guerra civil del 1936, que el deixà 
molt malparat i quasi en runes.

La casa rectoral fou totalment destruïda, i amb ella l’arxiu parroquial. El campanar i les se-
ves campanes destruïdes.

El 1952 l’entitat de Sarrià “Els Blaus” arranjà pel seu compte el temple parroquial i el deixà 
apte per les funcions de culte. El 1955 es beneí el retaule de l’altar major, es reposaren les 
campanes, i es condicionà la casa rectoral. Des del 1954 tingué la cura pastoral d’aquesta 
feligresia Mn. Trinitat Prat, i després Mn. Ignasi Armengou. Manuel Puig Janer dirigí la re-
construcció l’arquitecte.

BARCELONA, SANTA ENGRÀCIA

Com les demés esglésies parroquials de Barcelona, aquesta també sofrí les conseqüències 
de l’any 1936, ja que fou saquejada i notablement mutilada en la seva fàbrica. Sobre el cor de 
l’església es va construir una escola que un cop acabada la guerra ha continuat com escola 
parroquial. La casa rectoral fou habilitada per a un grup escolar.

Des del 1939 s’han fet reconstruccions de les parts malmeses, fins el punt que avui dia ja està 
pràcticament reconstruïda.

BARCELONA, SANTA EULÀLIA DE VILAPICINA

De l’església de Santa Eulàlia de Vilapicina l’informe diu que els feligresos, i especialment 
el rector, foren amenaçats amb molta freqüència en els dies previs a l’inici de la guerra civil 
(pàg. 46). El mateix informe diu que un important retaule renaixentista del Roser d’aquesta 
parròquia fou destruït (pàg. 66). 

Profanada i incendiada aquesta església parroquial el juny de 1936, quedaren completament 
destruïts la sagristia, el campanar i el baptisteri; l’absis i part de la volta quedaren també 
greument afectats. La casa rectoral juntament amb l’arxiu foren igualment destruïts, mante-
nint-se en peu solament la façana i algun mur interior.

El 1940, sota la direcció de l’arquitecte Salvans, el seu rector, que havia sobreviscut a la per-
secució, Mn. Pere Camprodón, inicià les obres de reconstrucció, prosseguides pels Mns. 
Joan Playà, Joan Serdà i Gabriel Canas.

El més important pel que fa a la reconstrucció ha estat efectuat des de 1945 fins al present: 
construcció d’altars, decoració,  pavimentació, campanes, etc.
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BARCELONA, SANTA MADRONA

D’aquesta església l’informe afirma que ja durant el mes d’octubre del 1934 el rector i dos 
sacerdots foren detinguts amb la intenció d’assassinar-los (pàg. 38).

El temple parroquial de Santa Madrona fou incendiat el juliol de 1936. Tot i la destrucció 
de tot l’interior l’edifici es mantingué dempeus i més tard passà a servir de seu del “Sindicat 
de la Fusta”, i també com a garatge. Una gran campana de més d’una tona de pes fou estim-
bada i destruïda, així com un important orgue (pàgs. 79 i 86). Millor sort tingué la casa rec-
toral, ja que en ser convertida, com hem dit, en oficines del “Sindicat de la Fusta”, no sofrí 
danys considerables, tot i que l’arxiu parroquial fou totalment incendiat.

Ja el 1930, el rector, Mn. Enric Xicola, confià la direcció de les obres de reconstrucció a 
l’arquitecte Lluís Bonet Garí, qui des de llavors tingué cura de les mateixes, en col·laboració 
amb els diferents rectors que s’han anat succeint: Mns. Joan Massó, Balbino Cuscó, Josep 
Pla Adell, Lluís Triola...

Netejats i reforçats els fonaments, el temple pogué ser “reconciliat” i habilitat de nou per al 
culte. El 1945 es construí l’altar major, i el 1953 l’Altar del Santíssim. Els bancs, decoració, 
pavimentació, finestres, etc., foren objecte de restauració en anys posteriors.

Reportatge informatiu i fotogràfic
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BARCELONA, SANTA MARIA I JESÚS DE GRÀCIA

Aquest temple parroquial, edificat el 1835, va ser incendiat el 22 de juliol de 1936. Entre els 
incendiaris hi havia gent del barri (pàg. 79). Més endavant, havent estat projectada la cons-
trucció d’un grup escolar, allò que l’incendi havia deixat en peu va ser arrasat. Fou destruït 
el valuós orgue (pàg. 79).

També la casa rectoral va ser totalment destruïda. No obstant això l’arxiu parroquial només 
va patir danys parcials, salvant-se els llibres sacramentals en el seva majoria.

Als pocs mesos d’haver acabat la guerra, el rector, Mn. Joan Ros Ráfols, encarregat de nou 
de la parròquia, que ja la regentava el 1936, va confiar la reconstrucció del temple a l’arqui-
tecte Josep Serra Goday, iniciant-se immediatament les obres que de manera lenta, però 
constant, han fet sorgir novament l’església des dels seus fonaments. També es van construir 
progressivament els altars del Sant Crist, Sagrat Cor, San Josep, Santa Llúcia, i el baptisteri, 
i es prosseguiren les obres dels altars de Sant Antoni de Pàdua, Ntra. Sra. de Montserrat, 
Mare de l’Amor Bonic i de La Dolorosa. L’arquitecte Josep Folguera fou l’encarregat de 
l’ornamentació.
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BARCELONA, SANTA MARIA DE SANTS

Diverses vegades s’havia provat i intentat d’incendiar aquest temple durant el període republi-
cà; fins que el juliol de 1936 les turbes aconseguiren totalment el seu propòsit. L’església fou 
saquejada, incendiada i posteriorment, per ordre de les mateixes autoritats, arrasada fins els 
fonaments. El temple era d’estil renaixentista. No pogué salvar ni un sol objecte de culte.

Idèntic destí sofrí la casa rectoral, ja reconstruïda feia poc, i l’arxiu parroquial, totalment cremat 
pel foc.

A principis de l’any 1940, Mn. Jaume Guixà inicià les obres de reconstrucció, que han 
estat continuades pel rector Mn. Josep M. Alomà Altisent. Les obres han estat dirigides 
per l’arquitecte Duran Reinals. El 1940 es col·locà la primera pedra i començà l’edifi-
cació; el 1941, s’inaugurà l’església provisional i es beneí l’altar major; el 1947, s’acabà la 
meitat del temple; el 1952, amb motiu del Congrés Eucarístic Internacional de Barce-
lona, s’inaugurà el temple ja acabat; el 1958, l’altar de la Puríssima; i el 1960, l’altar de 
Sant Josep i la Mare de Déu de Montserrat.

Mn. Alomà va aixecar tres pisos-vivenda pels sacerdots i un local pel Centre Catòlic de 
Sants.

Reportatge informatiu i fotogràfic
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Barcelona, Santa Maria de Sants
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BARCELONA, SANTA MARIA DE VALLVIDRERA

Ni els magnífics retaules existents en aquest temple parroquial, de gran valor artístic, po-
gueren ser salvats del saqueig. Tot fou destruït o robat. La sagristia fou incendiada, però els 
murs i la coberta del temple no es van esfondrar. Per això l’edifici fou destinat a servir de 
dipòsit de mobles, i de vivenda per a refugiats.

La casa rectoral fou també incendiada, quedant totalment en runes. En l’incendi desapare-
gué també l’arxiu parroquial.

Al poc temps de finalitzar la guerra, foren iniciades les obres de reconstrucció pel rector 
Mn. Josep M Olivares. 

BARCELONA, SANTA MARIA DEL MAR (BASÍLICA)
L’església parroquial basílica de Santa Maria del Mar —“la catedral de la Ribera”— fou ai-
xecada el segle XIV, i és un dels exemples més bells de l’estil gòtic català. 

El juliol de 1936 fou incendiada i greument profanada —com ja hem indicat anteriorment 
en l’apartat d’esglésies molt malmeses—. No obstant això, tot i que els danys causats en la 
fàbrica foren gravíssims, l’edifici romangué en peu.

De la basílica de Santa Maria del Mar l’informe ens en parla abastament. Heus aquí les 
més notables obres d’art destruïdes o desaparegudes: la imatge de la Pietat d’Andreu  Sala, 
del segle XVII; la de Sant Aleix, obra d’Agustí Pujol (segle XVII); Sant Ignasi jacent, de 
l’artista Andreu Sala del segle XVII; i vàries imatges del renaixement (pàg. 73); el retaule 
de l’altar major, obra de Deodat Casanovas, de l’any 1778; el retaule de Santa Maria de 
l’Esperança; el de les ànimes (pàg. 67...), etc. 

També va resultar molt malmesa la imatge de la Immaculada col·locada en el portal ex-
terior del darrera, així com altres imatges com les de Santa Maria de l’autor anomenat 
Guarino (1648); Santa Maria de l’Assumpció de l’altar major; estàtues de David, de Jacob, 
d’Isaac i d’Abraham, totes elles de l’autor anomenat Gurri. També cal fer esment de l’es-
cultura de marbre de Carrara, que representava Nostra Senyora de l’Esperança, que va 
estar primer a Sant Agustí Vell i després a la Llotja de Mar. Les escultures de Sant Pau, 
Mare de Déu de la Soledat, Sant Jaume i Sant Joan (pàg. 75). L’informe també indica 
que foren molt malmeses les sepultures gòtiques de Sibina Torroja (1426), Rosa Miquel 
(1490), de l’ardiaca Bernat Llull, i les làpides sepulcrals del contestable Pere de Portugal 
i de Bernat Sabater (segle XIV) (pàg. 77). Sofriren moltíssim, àdhuc serien destruïdes 
les següents taules gòtiques: Crist de la Resurrecció; la de Pentecosta (del segle XV) 
procedent d’un dels antics retaules de l’altar major; quatre teles de Tramulles (XVII) 
representant diferents escenes de la vida de la Mare de Déu; i el Sant Sopar de Joan Ar-
nau (1693) (pàg. 77). Cal esmentar també la destrucció d’una pintura de Viladomat, que 
representava Jesús en el carrer de l’amargura (pàg. 77), i la de Josep Arnau de mitjan 
segle XIX, que representava Jesús rentant els peus als apòstols (pàg. 77). 
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Santa Maria del Mar posseïa un magnífic orgue barroc acabat el 8 de gener de l’any 1798. 
Fou totalment destruït. 

Referent a l’orfebre-
ria, resultaren molt 
malmeses o desapa-
regueren: una custò-
dia barroca de 127 
cm. amb viril de dia-
mants, un reliquiari 
del segle XVIII de la 
capella de Sant Pan-
craç, imatges de Sant 
Pere i Sant Pau del 
1654, una creu pro-
cessional, una vera-
creu, calzes de gran 
valor, dues “verò-
niques” procedents 
de l’altar major, una 
imatge de Santa Eu-
làlia i la de Sant Nar-
cís (pàg. 82). Van de-
saparèixer -almenys 
fins l’any 1941- qua-
tre reliquiaris: els de 
Sant Sever, Sant Pa-
cià, Sant Urbà i Sant 
Serafí (pàg. 87).

La casa rectoral fou 
també incendiada, i 
amb ella l’arxiu parroquial que desaparegué  en part. També foren destruïts els riquíssims 
arxius de la Comunitat i Junta d’Obra. Tanmateix s’han pogut recuperar alguns perga-
mins, però, en gran part, socarrimats, que quan s’intenten obrir poden quedar-se desfets 
als dits. Són custodiats a l’Arxiu Diocesà de Barcelona amb l’arxiu de llibres parroquials 
que no foren cremats. 

El rector Mn. Joan Llombart Bargalló, que ja regentava la parròquia el 1936, inicià el 1939 
les obres de reconstrucció. Consolidada la fàbrica s’inicià la reparació de les capelles laterals. 
Són 23, a més de la Capella del Sagrament, havent reconstruït també la sagristia i altres detalls 
menors. Els arquitectes encarregats de les obres han estat Bernardí Martorell i, després d’ell, 
Joaquim Vilaseca i Joan Bassagoda. Durant el rectorat de Mn. Albert Taulé (mort el març del 
2007) s’han iniciat unes importants obres de restauració. L’arquitecte és el Sr. Solsona.

Reportatge informatiu i fotogràfic
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BARCELONA, SANTA MARIA DEL PI  (BASÍLICA)
Aquesta església parroquial basílica és un dels millors models d’arquitectura gòtica catala-
na. Fou construïda el segle XIV, amb una nau coberta per set trams de creueria, absis po-
ligonal i capelles laterals entre els contraforts, torre prismàtica rere l’absis i magnífica ro-
sassa a la façana. Incendiada el 1936, quedaren destrossades les dues portades, calcinades 
les claus de volta i totalment arruïnats el finíssim calat de la rosassa i la decoració barroca 
de l’antiga sala capitular —com hem dit anteriorment en l’apartat de les esglésies molt mal-
meses—. En l’incendi desaparegué l’altar i resultà molt malmès el sepulcre de l’insigne tau-
maturg barcelonès Sant Josep Oriol, les venerables restes del qual allí descansaven. L’informe 
de Santa Maria del Pi denuncia la destrucció del grup dels reis d’estil gòtic, policromat i de 
grans dimensions (pàg. 73), les escultures de Domènec Talarn (1812-1902), la Puríssima i la 
Mare de Déu de la Mercè (pàg. 76).  També fou destruït el notable orgue de la basílica (pàg. 
79). Altres objectes que es destruïren foren una famosa casulla verda (pàg. 81) d’influència 
gòtica i un calze gòtic amb esmalts (pàg. 84). Com hem dit, foren profanades les despulles 
(relíquies) del cos de Sant Josep Oriol i d’altres sepultures (pàg. 87). Les campanes foren 
estimbades, algunes d’elles centenàries (pàg. 85).

Del temple han estat reparades en gran part les destrosses causades per l’incendi del 1936, que 
obligaren a construir un complicat andamiatge per la restauració de la creueria i les claus de 
volta motllurades amb relleus. Sota la direcció de l’arquitecte Angel Triñó, foren reconstruïdes 
vàries capelles laterals amb els seus altars: Sagrat Cor de Jesús, Sant Josep Oriol, Verge de Gua-
dalupe, Puríssima Sang... També durant els anys 2000 i 2007 s’han iniciat unes importants obres 
de restauració, essent-ne els rectors Mn. Vidal (+) i Mn. Gaietà Casacuberta respectivament.
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Barcelona, Santa Maria del Pi
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BARCELONA, SANTA MARIA DEL REMEI

L’informe denuncia la destrucció del retaule major de la parròquia de Santa Maria del Re-
mei, que era neoclàssic (pàg. 67). Alguns feligresos, per salvar els béns de l’església, s’expo-
saren àdhuc a ser assassinats (pàg. 45).

El temple parroquial, de mitjan segle XIX, fou incendiat el dia 21 de juliol de 1936, quedant 
en peu només els murs; la capella del Santíssim Sagrament i el campanar resultaren molt 
malmesos. La volta s’esfondrà completament. La capella del Santíssim fou ocupada per un 
comitè de paletes que la convertiren en llurs magatzems i oficines.

La casa rectoral fou saquejada, incendiada i destruïda, conservant-se només les parets prin-
cipals. De l’arxiu parroquial se salvaren els llibres dels últims anys, i quasi la totalitat dels 
llibres auxiliars amb els quals es poden suplir part dels desapareguts.

L’any 1940 s’iniciaren les obres de reconstrucció, dirigides per l’arquitecte Josep Rodríguez 
Lloberas, que acabaren el 1948. El segon diumenge d’octubre de 1950 foren beneïdes les 
dues noves campanes. El 12 d’octubre de 1958 s’estrenaren els bancs de l’església i el 6 de 
desembre de 1959 fou beneït el nou orgue.
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BARCELONA, SANTA MARIA DEL TAULAT I SANT BERNAT CALVÓ

Iniciada la revolució de juliol de 1936, aquest temple parroquial fou incendiat. Els altars i 
objectes de culte foren cremats, i no se salvà res de la destrucció. Posteriorment, allò que 
quedà en peu de l’edifici i del campanar seria totalment arrasat.

El mateix succeí amb la casa rectoral i l’arxiu parroquial.

Després de la guerra, el rector, Mn. Pius Bosch inicià les obres de reconstrucció, que conti-
nuà el seu successor Mn. Joan Playà.

Sota direcció de l’arquitecte Marià Romaní Rius, fou aixecat el nou temple. El 1950 fou con-
sagrat i es beneïren les campanes. El 1954 es construí el cambril de l’altar de la Mare de Déu 
de Montserrat, i el 1962 s’acabà la decoració del baptisteri.
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BARCELONA, SANTA TERESA DE JESÚS

El 19 de juliol de 1936, aquest temple parroquial fou incendiat. Els quatre altars existents 
foren destruïts, així com els demés objectes de culte. L’altar del Santíssim, procedent de la 
casa del conde de Figuerola, fou destruït (pàg. 67). També va desaparèixer la veracreu (pàg. 
87). Els murs es mantingueren, però de l’església mitja coberta quedà destruïda. El campa-
nar es conservà, desapareixent les campanes.

De la casa rectoral, només la façana quedà dempeus. L’arxiu parroquial fou totalment des-
truït.

Novament, finalitzada la guerra, fou encarregat de la parròquia Mn. Francesc Deix, que ja 
la regentava des del 1936. El 12 de febrer de 1939 inicià les obres de reconstrucció, que con-
tinuà el seu successor Mn. Josep Parcerisa.

Sota direcció tècnica de l’arquitecte Josep Tarruella, les obres seguiren el següent curs: ar-
ranjada la fàbrica, s’inaugurà l’altar major i es beneí la campana el 1941; el 1942 s’acabà la 
capella i l’altar del Santíssim Sagrament, el 1944 s’inaugurà l’altar de la Immaculada; el 1945 
el del Sagrat Cor; i el 1949, el de la Mare de Déu de Montserrat. 

BARCELONA, SANTA TERESA DE L’INFANT JESÚS

En esclatar la guerra civil el juliol del 1936, aquest temple parroquial estava en construcció. 
Els murs només havien arribat a una alçada de quatre metres quan sofriren els danys de la 
revolució, que no arribaren a ser de gran importància.

A la casa rectoral, durant la guerra, s’albergaren vàries famílies, causant només petits des-
perfectes. L’arxiu parroquial fou destruït en la seva totalitat.

Acabada la guerra, Mn. Jaume Oliveras continuà les obres de construcció, reparant tots els 
desperfectes soferts durant la revolució. 

Sota direcció tècnica de l’arquitecte Josep Domènech Massana, el temple s’ha anat aixecant 
a ritme constant. Fou decorat meravellosament per l’artista Labarta tal com exposem en el 
llibre editat l’any 2006 per mi amb Mn. Escala i Mn. Blasi.

BARCELONA, SANTS GERVASI I PROTASI (MARE DE DÉU DE LA BONANOVA)
L’informe denuncia la desaparició del retaule de Sant Francesc de Paula, de la imatge de la 
Mare de Déu de la Bonanova, que era gòtica, i d’una altra també de la Bonanova, obra de 
Domènec Talarn (1812-1902) (pàgs. 67, 73 i 76).

Interrompuda la missa de les onze del diumenge 19 de juliol de 1936, immediatament foren 
detinguts els sacerdots i fou cremat el temple. Després, el que encara quedava dempeus, fou 
totalment arrasat, àdhuc el campanar amb una campana de més d’una tona (pàg. 86). Fou 
un dels primers temples que desaparegueren totalment en començar la guerra. Més enda-

Reportatge informatiu i fotogràfic
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vant part del terreny fou convertit en via pública. Fou destruït un gran orgue (pàg. 79) i una 
custòdia del segle XVII, entre altres peces (pàg. 82). El mateix succeí amb la casa rectoral, 
de la qual tampoc en quedà pedra sobre pedra. L’arxiu parroquial desaparegué totalment 
en l’incendi.

Encarregat de la parròquia, en acabar la guerra, Mn. Àngel Rovira no pogué iniciar les 
obres de reconstrucció fins l’any 1942. Així el 25 d’octubre de dit any fou beneïda i posada 
la primera pedra, iniciant-se la primera etapa que acabaria el 1945, quan s’inaugurà l’altar 
major amb una gran part de l’edifici reedificat. Des de 1946 a 1950 es portà a terme la cons-
trucció de la capella del Santíssim Sagrament amb el seu corresponent altar, la decoració 
interior del temple i l’erecció dels altars de Sant Ignasi i Sant Josep. En els anys següents 
fou embellida la façana principal, i es construí l’altar del Sagrat Cor. I en el període 1954-56 
s’acabà el creuer, el cambril, el presbiteri i l’altar de Sant Antoni. 

La direcció de les obres estigué a càrrec de l’arquitecte Josep Danés, fins a la seva mort el 
1956. Des de llavors el substituí l’arquitecte Jaoquim Porqueras.
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BARCELONA, SANTS JUST I PASTOR

Pel seu valor artístic, aquest temple parroquial d’estil gòtic fou emparat per la Generalitat 
de Catalunya que evità que fos destruït. No obstant això, sofrí considerables danys en la 
seva fàbrica i foren robats o destruïts alguns objectes de culte. El campanar i les campanes 
quedaren intactes. El famós retaule de l’altar de Sant Fèlix -on es rebien els “testaments sa-
cramentals”- resultà molt malmès (pàg. 78). Va desaparèixer un reliquiari gòtic, la custòdia, 
i valuosos calzes (pàg. 84).

La casa rectoral resultà molt malparada. L’arxiu parroquial pogué ser recuperat en gran 
part. Acabada la guerra, l’any 1939 foren iniciades les obres de restauració per Mn. Manu-
el Gironés. Les prosseguí el seu successor, Mn. Alejandre Pech (canonge). Sota la direcció 
tècnica de l’arquitecte Jeroni Martorell, el temple ha anat recuperant el seu antic esplendor. 
Des d’aquest l’any es procurà donar una nova empenta a les obres de restauració. L’any 2007 
continuà la restauració durant el rectorat del Dr. Armand Puig.

BARCELONA, SANTÍSSIMA TRINITAT

Aquesta parròquia començà a actuar el dia 1 de juliol de l’any 1936. Setze dies més tard, en 
esclatar la guerra, foren destruïts per un incendi provocat els altars i els objectes de culte del 
temple parroquial i foren també robades les “joies”. No obstant això, el temple provisional 
quedà intacte. Tots els llibres de partides sagramentals desaparegueren de l’arxiu.

La casa rectoral, que era també provisional, fou respectada. El setembre de 1939, Mn. Epi-
fani Lorda, es féu càrrec de la parròquia. El nou temple parroquial es començà a construir 
el desembre de 1944, sota la direcció tècnica de l’arquitecte diocesà Josep M. Sagnier. Po-
gué ser inaugurat el 1959, mancant només alguns detalls que s’acabaren durant el següent 
any. S’ha treballat en la construcció de la casa rectoral, escoles i dispensari parroquials.

Mataró, Sant Josep

Reportatge informatiu i fotogràfic
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BARCELONA, VERGE DE GRÀCIA I SANT JOSEP (ELS JOSEPETS, GRÀCIA)
Durant la guerra del 1936 aquest antic temple, que havia estat església d’un convent de Car-
melites, anomenats popularment “els Josepets”, fou cremat en un incendi provocat com tots 
els altres que exposem en el nostre estudi. La volta de la nau central s’esfondrà, però queda-
ren dempeus les parets mestres.

Les voltes i cobertes de la cúpula central i dels tres trams curts del creuer van romandre al 
seu lloc, tot i que greument deteriorats. La sagristia, la capella del Santíssim, i la casa recto-
ral, que formant un conjunt amb el temple tenien estructures independents, foren totalment 
destruïts. De l’arxiu parroquial només es pogueren salvar alguns llibres sagramentals, tot i 
que a causa de la humitat del lloc en què foren amagats, són poc utilitzables pel seu mal estat 
de conservació. Passat el vendaval de la persecució — Mn. Josep Vich, ecònom, fou afuse-
llat—, inicià la reconstrucció del temple Mn. Enric Sacasas, i la continuà Mn. Lluís Sitjà que 
dirigí la parròquia com a rector. Fins el 1957 dirigí les obres l’arquitecte Joaquim Porqueras, 
i després Jordi Figueras.

El 1940 es restaurà el culte en aquesta església, cessant la utilització d’un magatzem com 
a església provisional. El 1942 s’inauguraren la capella de Montserrat, la sagristia i el bap-
tisteri. Des de 1945 a 1956 es reconstruïren set altars. El 1958 s’habilità un antic cementiri 
dels frares carmelites com a cripta-capella amb capacitat per unes cent cinquanta persones 
i amb porta directa al carrer. L’any 1995 fou reconstruïda la façana amb una subvenció de 
l’Ajuntament de Barcelona a través de l’Institut del Paisatge Urbà i la Delegació Diocesana 
del Patrimoni Cultural de l’Arquebisbat de Barcelona.
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MONESTIRS I CONVENTS DE LA CAPITAL
Dels convents i monestirs de la ciutat de Barcelona, cal fer esment de les següents destrucci-
ons, no oblidant, però, que la majoria foren afectats en la Setmana Tràgica (juliol de 1909): 

Del monestir de Ntra. Senyora de Jerusalem un retaule gòtic del segle XVI que represen-
tava la visitació (pàg. 64), així com una imatge policromada d’alabastre renaixentista de la 
Mare de Déu (pàg. 74) i les següents talles barroques: Sant Joan d’alabastre, Mare de Déu 
i l’Ecce homo (pàg. 75).

Del monestir de Santa Clara i Sant Anton una imatge barroca de Santa Clara i la de l’Im-
maculada, obra de Domènec Talarn (1812-1902) (pàg. 76).

Del convent de les Saleses la Santa Faç, un cap de Crist, pintat en un retaule molt notable 
(pàg. 79).

Del convent de Santa Isabel va desaparèixer un “sant llençol” en el que estava pintat Jesu-
crist. Existia la llegenda de què fou pintat en una sola nit per un pelegrí (pàg. 78).

Del convent de Valldonzella va desaparèixer una taula gòtica de la Mare de Déu amb el Nen 
Jesús (pàg. 78).

Del convent de les religioses Filipenses un grup d’imatges de Sant Joan, la Mare de Déu, 
Magdalena, Maria Santíssima i els àngels..., tot d’estil barroc (pàg. 75).

L’Arxiu Diocesà està preparant un gran reportatge informàtic i fotogràfic dels convents cre-
mats en l’esmentada Setmana Tràgica coincidint amb el centenari l’any 2009.
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PARRÒQUIES POSTERIORS (IMMEDIATAMENT)
A LA GUERRA CIVIL DE LA CIUTAT DE BARCELONA
FINS EL PONTIFICAT DEL DR. GREGORIO MODREGO*

BARCELONA, MARE DE DÉU DE FÀTIMA

El Dr. Gregorio Modrego Casaus erigí canònicament la parròquia de la Mare de Déu de 
Fàtima el dia 28 d’octubre de 1955. El mossèn ecònom,  Joan Tolrà, no va poguer començar 
encara la construcció del temple per manca de terreny (1943). Tot i això, l’any 1945 estava ja 
tramitant l’adquisició del solar per l’església i dependències parroquials. L’arquitecte Lluís 
Riudor Carol dirigí les obres de construcció.

BARCELONA, MARE DE DÉU DEL MONT CARMEL

Va ser erigida per l’arquebisbe Gregorio Modrego el 1962.

BARCELONA, MARE DE DÉU DE NÚRIA

Al costat de la Diagonal, formant part de l’arxiprestat de Gràcia, hi ha el temple de la par-
ròquia de la Mare de Déu de Núria. Fou erigida canònicament el dia 16 de juliol de 1946 pel 
Dr. Gregorio Modrego, i confiada el 1948 a Mn. Josep M. Homs Guixà com a rector.

BARCELONA, MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA

Fou erigida canònicament per l’arquebisbe Gregorio Modrego el 1961.

BARCELONA, MARE DE DÉU DE LA SALUT

El dia 9 d’octubre de 1945 fou erigida canònicament pel Dr. Gregorio Modrego Casaus la 
parròquia que regentaven els pares franciscans. La construcció del temple, dirigida per l’ar-
quitecte Joaquim de Moragas, començà el 12 de setembre de 1954. 

BARCELONA, MARE DE DÉU DEL COLL

Aquesta parròquia dirigida pels Missioners dels Sagrats Cors (Mallorca), fou erigida per de-
cret del Dr. Gregorio Modrego Casaus el dia 9 d’octubre de 1946. Com a temple parroquial 
s’utilitza l’antiquíssim santuari marià de la Mare de Déu del Coll, que té els seus orígens en 
el segle XI. Les obres de reconstrucció foren dirigides per l’arquitecte Josep M. Ros Vila. 

* Vegi’s el nostre llibre Gregorio Modrego Casaus (Barcelona, 2002)
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BARCELONA, MARIA AUXILIADORA

Fou erigida canònicament per l’arquebisbe Gregorio Modrego el 1968.

BARCELONA, MARIA REINA

Fou erigida canònicament per l’arquitecte Gregorio Modrego el 1961.

BARCELONA, SAGRAT COR DE JESÚS DEL TIBIDABO (BASÍLICA)
Fou erigida canònicament per l’arquebisbe Gregorio Modrego del 1968. L’any 1886 Sant 
Joan Bosco beneí una ermita en aquest lloc.

BARCELONA, SANT ALBERT MAGNE

Fou erigida canònicament per l’arquebisbe Gregorio Modrego el 1968 per servir als fidels 
de parla alemanya.

BARCELONA, SANT BARTOMEU

Fou erigida canònicament per l’arquebisbe Gregorio Modrego el 1961.

BARCELONA, SANT BERNAT DE CLARAVALL

Fou erigida canònicament per l’arquebisbe Gregorio Modrego el 1945.

BARCELONA, SANT BERNAT CALVÓ

Aquesta parròquia fou erigida canònicament pel Dr. Gregorio Modrego l’any 1946. El rec-
tor, Mn. Antoni Cervantes, començà les obres de construcció del temple parroquial l’any 
1957. La primera pedra es posà el dia 24 de febrer d’aquest any i es va beneir l’estructura el 
dia primer de novembre del mateix any. Dirigí les obres l’arquitecte Josep Soteras. 

BARCELONA, SANT CARLES BORROMEU

Per decret del Dr. Gregorio Modrego Casaus, aquesta parròquia fou erigida canònicament 
el dia 9 d’octubre de 1945. Fou nomenat rector de la mateixa Mn. Dionís Soler Ferret. Les 
obres de construcció s’iniciaren el dia 20 d’abril de 1947 amb la col·locació de la primera 
pedra. Foren encarregats de la direcció de les obres els arquitectes Antoni Fisas i Albert 
Argimón. 
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BARCELONA, SANT CEBRIÀ

Va ser erigida canònicament per l’arquebisbe Gregorio Modrego el 1961.

BARCELONA, SANT CRISTÒFOL

Fou erigida canònicament per l’arquebisbe Gregorio Modrego el 1961.

BARCELONA, SANT DOMÈNEC GUZMÁN

Fou erigida canònicament per l’arquebisbe Gregorio Modrego el 1945.

BARCELONA, SANT ESTEVE

Fou erigida canònicament per l’arquebisbe Gregorio Modrego el 1962.

BARCELONA, SANT EUGENI I PAPA

Fou erigida canònicament per l’arquebisbe Gregorio Modrego el 1945.

BARCELONA, SANT FERRAN

El rector d’aquesta parròquia, Mn. Rafael Prats Blanch, començà les obres de construcció 
del temple el dia 8 de gener de 1948, dirigides per l’arquitecte Francesc Folguera. 

BARCELONA, SANT FRANCESC XAVIER

La tinença parroquial, filial de Sant Joan d’Horta, erigida el dia 9 d’octubre de 1946, fou ele-
vada a la categoria de parròquia autònoma per decret del Sr. arquebisbe-bisbe Dr. Modrego, 
el dia 31 d’octubre de 1952. El temple es troba a la mateixa plaça de Sant Francesc Xavier. 
La parròquia restà a cura dels Pares Agustins Assumpcionistes.

BARCELONA, SANT FRANCESC DE SALES

L’edifici s’inicià abans de l’esclat revolucionari, però fou molt malmès durant la guerra. S’eri-
gí canònicament el dia 9 d’octubre de 1945, però no començà a funcionar fins el dia 16 de 
gener de 1949.

El seu primer rector fou Mn. Joan Massó, que s’instal·là provisionalment a l’església dels 
Germans Maristes, que abans de la guerra era la capella del Convent de les Saleses. 

Reportatge informatiu i fotogràfic
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BARCELONA, SANT FÈLIX

Aquesta parròquia fou erigida canònicament pel Dr. Gregorio Modrego Casaus, el dia 9 
d’octubre de 1945. Fou encarregat de la mateixa Mn. Josep Monsó Vigo, a qui Mn. Lluís 
Brossa Homet succeí. 

BARCELONA, SANT GREGORI TAUMATURG

L’erecció canònica d’aquesta parròquia és del 9 d’octubre de 1945. El rector, Mn. Xavier M. 
Bertran, inicià la construcció del temple el dia 13 de setembre de 1955, i les obres les dirigí 
l’arquitecte Bartomeu Llongueres Galí. 

BARCELONA, SANT IGNASI DE LOIOLA

La feligresia de Sant Ignasi de Loiola confiada a Mn. Francesc Deix Serra, el seu rector, fou 
erigida canònicament pel Dr. Gregorio Modrego Casaus. Estava enclavada en l’arxiprestat 
de Provençals-Marina.

El rector d’aquesta feligresia tenia també cura de la tinença parroquial de Sant Francesc de 
Borja.

BARCELONA, SANT ILDEFONS

La parròquia de Sant Ildefons fou erigida el novembre de 1948 per decret del Sr. Bisbe. El 
dia 16 de gener de 1949 s’obrí al culte, com a temple provisional de la parròquia, la capella 
del col·legi de les Dames Negres (Travessera de Gràcia), i aquest mateix dia va prendre pos-
sessió el seu primer rector, Mn. Narcís Saguer. Adquirit el terreny per l’edificació del nou 
temple (situat al carrer Madrazo-Tavern), el dia 16 d’octubre de 1054 l’arquebisbe-bisbe féu 
la benedicció solemnement i col·locà la primera pedra. El dia 23 de gener de 1961, festivitat 
de Sant Ildefons, el Sr. Bisbe auxiliar, Dr. Jubany (que posteriorment esdevindrà cardenal 
de Barcelona), beneí el nou temple. S’han instal·lat uns bonics vitralls obra de l’artista Vila 
Grau (anys 1998).

BARCELONA, SANT ISIDOR

El Dr. Gregorio Modrego Casaus, erigí canònicament aquesta parròquia el dia 2 de desem-
bre de 1951.

S’habilità com a capella provisional un immoble del carrer Rosselló 52-54. El rector, Mn. 
Pau Vives, aconseguí un important immoble del carrer Urgell. En aquest nou local es va 
instal·lar: el temple provisional, unes escoles (Institució Pedagògica de Sant Isidor), un saló 
teatre (Foment Artístic Sant Isidor) i unes àmplies dependències parroquials.
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BARCELONA, SANT ISIDRE

Per decret de. Sr. Bisbe de Barcelona fou erigida canònicament aquesta parròquia l’1 de 
juliol de 1946. En aquesta data fou nomenat ecònom Mn. Joan Bonet Baltà. El dia 9 de no-
vembre de l’any següent fou beneïda i col·locada la primera pedra.

La construcció del temple, ja totalment acabada, a excepció de la torre campanar, fou diri-
gida per l’arquitecte Manuel Puig Janer.

Les etapes de construcció han estat les següents: el novembre de 1947 quedà obert al públic 
el temple provisional. Col·locada el 1947 la primera pedra del temple definitiu, la seva cons-
trucció fou més llarga del que es pensava depenent de les possibilitats econòmiques.

El 1951 es beneïren tres campanes, i el desembre del mateix any fou per fi beneït el nou tem-
ple. Posteriorment es varen adequar i embellir els altars, objectes litúrgics i dependències 
parroquials; particularment s’ha atès a la construcció i condicionament del Centre, escoles 
i dispensaris parroquials.

BARCELONA, SANT JERONI

Fou erigida canònicament per l’arquebisbe Gregorio Modrego el 1963.

BARCELONA, SANT JOAN BOSCO

Aquesta parròquia fou erigida pel Dr. Gregorio Modrego i Casaus, i confiada al zel pastoral 
als Pares Salesians. El seu temple està situat al carrer Navas de Tolosa, 322, i formà part de 
l’arxiprestat de Provençals-Marina.

BARCELONA, SANT JOAN M. VIANNEY

Aquesta parròquia fou erigida canònicament l’any 1945 pel Dr. Gregorio Modrego Casaus. 
S’encarregà d’ella el rector Mn. Josep Mendoza Espín.

Sota la direcció tècnica de l’arquitecte Raul Miguel Rivero, foren iniciades les obres de 
construcció el 18 de gener de 1952. 

BARCELONA, SANT JOAN DE MATA

Aquesta parròquia fou erigida canònicament pel Dr. Gregorio Modrego i Casaus el dia 18 
de juny de 1946. Es confià a Mn. Jaume Pruna Serra la seva direcció pastoral com a rector.

Molt aviat s’habilità un local provisional com a temple.

Reportatge informatiu i fotogràfic
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BARCELONA, SANT JOAN DE LA CREU

Es va erigir canònicament el dia 9 d’octubre de 1946 com a tinença; però no començà a fun-
cionar fins a finals de 1950. Fou erigida parròquia el 19 d’abril de 1961.

Des del primer moment es confià la direcció pastoral d’aquesta feligresia als Pares Caput-
xins de la Província de Catalunya. En ser constituïda parròquia continuà com a encarregat 
de la mateixa qui ja la regentava fins llavors, el pare Ermengol de Sarrià O.F.M. Cap.

Des de desembre de 1950, fins el mes d’abril de 1956, serví d’església parroquial la capella 
del Col·legi de Natzaret de les Religioses Missioneres de la Sagrada Família.

L’agost de 1955 fou adquirit un solar amb una petita construcció sense acabar. El mateix any 
començaren les obres d’adaptació i construcció de les Escoles parroquials. La planta baixa 
es destinà a església parroquial provisional, que s’inaugurà el 8 d’abril de 1956.

El 23 de gener de 1957 s’adquirí un nou terreny al costat de l’anterior, que va permetre am-
pliar l’edifici escolar i les naus de l’església provisional, i la construcció de la guarderia in-
fantil.

L’agost de 1961 fou cedida com a església parroquial una casa-torre a l’avinguda de Vallvi-
drera 75.

BARCELONA, SANT JOSEP OBRER

Aquesta feligresia fou erigida canònicament pel Sr. arquebisbe-bisbe, Dr. Modrego, el dia 6 
d’abril de 1959. El 15 d’agost del mateix any el rector, Mn. Joan Armengol Julià, posava en 
marxa les tasques pastorals d’aquesta gran feligresia que ha sorgit i s’ha format en els últims 
anys.

La nova església va ser construïda per l’arquitecte Josep M. Martorell.

BARCELONA, SANT JOSEP DE CALASSANÇ

El dia 2 d’octubre de 1951, per decret del Sr. arquebisbe-bisbe, fou erigida canònicament 
aquesta parròquia. Fou nomenat com a primer rector el P. Calasanz Balañà.

BARCELONA, SANT LLORENÇ

El decret d’erecció d’aquesta parròquia data del 9 d’octubre de 1945. La construcció del 
temple parroquial s’inicià el dia 18 de desembre de 1954, sota la direcció de l’arquitecte Sr. 
Puig Janer.

Les obres avançaren molt lentament. L’abril de 1955 es posaren els fonaments. El febrer de 
1956 es pogué edificar una nau lateral, que fou beneïda i inaugurada el 30 de desembre del 
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mateix any pel Sr. Arquebisbe-Bisbe de la diòcesi Dr. Modrego. La capella del Santíssim es 
decorà el novembre de 1959.

BARCELONA, SANT LLUÍS GONZAGA

Fou erigida canònicament com a tenència de Sant Martí de Provençals per l’arquebisbe Gre-
gorio Modrego el 1945.

BARCELONA, SANT MATEU

Fou erigida canònicament per l’arquebisbe Gregorio Modrego el 1963.

BARCELONA, SANT MEDIR

Fou erigida canònicament el dia 9 d’octubre de 1945 pel Dr. Gregorio Modrego Casaus. 
El 1948 fou nomenat primer rector Mn. Amadeu Oller Berenguer, que morí el dia 15 de 
novembre de 1957 després de portar a terme una exemplaríssima i fecunda tasca pastoral. 
Aquest rector impulsà la creació de nombroses obres parroquials: escoles de primera i sego-
na ensenyança, professionals, Centre Parroquial, Agrupació de Beneficiaris per a la coope-
rativa de Sant Medir per la construcció de Vivendes del Congrés Eucarístic, obres assisten-
cials, escola femenina de la llar, gimnàs parroquial, etc. El succeí en la parròquia Mn. Josep 
Bigordà i després Mn. Josep M. Vidal Aunós.

El dia 9 de març de 1958 es col·locà la primera pedra del nou temple parroquial, que fou 
solemnement beneït pel bisbe Gregorio Modrego el 4 de setembre de 1960. Conjuntament 
amb la nova església, s’inaugurà l’actual centre parroquial.

Tots els projectes i direcció d’obres realitzades en aquesta parròquia es deuen a l’arquitecte 
Jordi Bonet Armengol. El temple recorda l’arquitectura del genial arquitecte Antoni Gaudí.

BARCELONA, SANT MIQUEL DELS SANTS

Aquesta parròquia fou erigida canònicament el dia 7 de setembre de 1946. Es confià la cura 
pastoral a Mn. Joaquim Masdexexart Castellà.

Des de l’erecció d’aquesta parròquia la denominada “capella d’ànimes” serví de temple pro-
visional per a la feligresia, fins l’any 1950, en què s’inicià la construcció del temple parroqui-
al actual, dirigida per l’arquitecte Antoni Fisas. 

Reportatge informatiu i fotogràfic
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BARCELONA, SANT OLEGUER

El Sr. Arquebisbe-bisbe Dr. Modrego Casaus, erigí canònicament aquesta parròquia el 9 
d’octubre de 1945. Com a primer rector de la mateixa fou nomenat el juliol de 1954 Mn. Jo-
sep Taulats. De moment s’habilità una capella provisional. Fins el mes d’octubre de 1958, 
no pogueren ser iniciades les obres de construcció del nou temple parroquial que ha dirigit 
l’arquitecte Manuel Puig Janer. S’obrí al culte el 23 de desembre de 1960.

BARCELONA, SANT OT

Erigida canònicament pel Dr. Gregorio Modrego Casaus el dia 28 d’octubre de 1956, fou 
nomenat primer rector Mn. Lluís Martí Puntas.

El dia 6 de juliol de 1958 es col·locà la seva primera pedra iniciant-se a continuació la cons-
trucció del temple sota la direcció dels arquitectes Francesc Salvans i D. E. Bordoy. El ritme 
accelerat de les obres féu possible que ja l’any següent, el 5 de juliol de 1959, fos solemne-
ment inaugurat. 

El 30 d’octubre de 1960 fou consagrat l’altar major, i el mateix dia de l’any 1961 s’inaugurà 
la casa rectoral.

BARCELONA, SANT PANCRAÇ

El dia 9 d’octubre de 1945, per decret del bisbe Gregorio Modrego Casaus, fou canònica-
ment erigida la parròquia de Sant Pancraç. El seu primer rector, Mn. Ramon Saperas, va 
prendre possessió de la mateixa el mes de juliol de 1954.

El maig del següent any, foren iniciades les obres de construcció del nou temple sota la di-
recció de l’arquitecte Manuel Puig Janer. Es començà per la capella del Santíssim, on se ce-
lebrava el culte tot esperant la construcció de la gran nau central.

BARCELONA, SANT PAULÍ DE NOLA

Aquesta parròquia fou erigida canònicament el 1961.

Mn. Joan Serra Fontanet, ecònom, va proveir la parròquia d’una capella interina, en espera 
de l’edificació del temple definitiu i serveis pastorals annexes. Dirigiren les obres els arqui-
tectes Francesc Escudero i Claudi Carmona.

BARCELONA, SANT PERE CLAVER

Aquesta parròquia, regentada pels Pares Jesuïtes, fou erigida canònicament pel Dr. Grego-
rio Modrego Casaus el dia 9 d’octubre de 1945.
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BARCELONA, SANT PERE ERMENGOL

En ser erigida canònicament l’any 1949 aquesta parròquia per decret del Sr. Arquebisbe de 
Barcelona, fou nomenat rector de la mateixa Mn. Josep Perales Guàrdia. I posterioremnt 
Mn. Jaume Cuspinera. 

BARCELONA, SANT PIUS X
Aquesta parròquia, coronament espiritual de la gran obra social de les Vivendes del Congrés 
Eucarístic, fou erigida canònicament pel Dr. Gregorio Modrego Casaus el dia 30 d’agost de 
1955. Com a primer rector fou nomenat Mn. Joan Josep Pla Adell, que inicià la seva tasca 
pastoral en un local provisional.

El 20 de novembre de 1960 s’iniciaren les obres de construcció del temple definitiu, que es 
confià a la direcció de l’arquitecte Josep M. Soteras Mauri. 

El nou temple va ser inaugurat el juny de 1962 en ocasió de la commemoració del X aniver-
sari del Congrés Eucarístic Internacional de Barcelona.

BARCELONA, SANT RAMON DE PENYAFORT

El Dr. Gregorio Modrego Casaus erigí canònicament aquesta parròquia el 1947.

Entre el 1948-49 es restaurà l’interior del temple, antiga capella del convent de Montsió, i es 
col·locaren els bancs. Entre el 1950-1952 es construí l’altar major amb el seu retaule i imat-
ges, es pavimentà i estucà l’església, es col·locaren els altars definitius, i es reconstruí el del 
Santíssim.

BARCELONA, SANT SALVADOR D’HORTA

Per decret del Dr. Gregorio Modrego Casaus, fou erigida canònicament aquesta parròquia 
el 1947. Fou nomenat rector de la mateixa Mn. Rafael Anglada. Després ho fou Mn. Miquel 
Estruch Piera. 

BARCELONA, SANT SEBASTIÀ

Aquesta parròquia fou erigida canònicament (31-XII-1957) pel Sr. Arquebisbe-Bisbe, Dr. 
Modrego. Fou nomenat primer ecònom de la mateixa Mn. Josep M. Juncà.

El dia 20 de gener de 1959 s’inicià la construcció d’un temple provisional sota la direcció de 
l’arquitecte Josep M. Martorell. Aquesta església parroquial, degut al ritme accelerat de les 
obres i l’eficaç gestió del seu ecònom Mn. Juncà, pogué ser inaugurada el dia 1 de març del 
mateix any. Fou beneïda pel Dr. Narcís Jubany, que aquell any era el bisbe auxiliar del Dr. 
Modrego, arquebisbe-bisbe de Barcelona.

Reportatge informatiu i fotogràfic
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BARCELONA, SANT SEVER I SANT VICENÇ DE PAÜL

Fou erigida canònicament per l’arquebisbe Gregorio Modrego el 1945.

BARCELONA, SANT TOMÀS MORO

Fou erigida canònicament per l’arquebisbe Gregorio Modrego el 1945.

BARCELONA, SANT TOMÀS D’AQUINO

Aquesta parròquia fou erigida canònicament l’1 de novembre de 1949. La construcció del 
temple parroquial fou iniciada   el 2 de gener de 1950 per Mn. Esteve Miquela Gilirribó, i 
més tard continuada pel seu germà, Mn. Francesc Miquela Gilirribó.

L’arquitecte Francesc Folguera dirigí les obres. 

L’estiu de 1950 es beneïren i inauguraren diversos altars amb les seves imatges. El novembre 
de 1950 es beneïren dues campanes. El novembre de l’any següent s’inaugurà la casa recto-
ral. El març de 1958 es donà per finalitzada la pavimentació; i el dia de Nadal de 1961 s’in-
augurà la decoració principal del temple.

BARCELONA, SANTA AGNÈS

Fou erigida canònicament com a tinença el dia 9 d’octubre de 1946. El dia 31 d’octubre de 
1958 fou elevada a la categoria de parròquia; el seu primer ecònom fou Mn. Jaume Armen-
gol.

Les obres d’ampliació i adaptació del temple de Santa Maria de Jerusalem com a temple 
provisional començaren el 30 de març de 1955. Es confià la direcció de les mateixes a l’ar-
quitecte Leopold Gil Nebot. El dia 14 d’octubre de 1956 el Dr. Gregorio Modrego Casaus 
beneí i inaugurà el nou temple, que durant l’estiu de 1958 fou decorat per l’artista Guillem 
Soler. Les escultures del Sagrat Cor i Maria Immaculada són de l’escultor Eudald Serra, i els 
mosaics de Ramon Carrera. A la cripta de l’església parròquial, avui convertida en capella, 
es conserven records de les ex “txeques” de Sant Elies, on, durant el trienni persecutori de 
1936 a 1939, sofriren presó, persecució i mort nombrosos sacerdots i religiosos, entre ells el 
Dr. Irurita, bisbe de Barcelona.

BARCELONA, SANTA BERNARDETA

Fou erigida canònicament per l’arquebisbe Gregorio Modrego el 1966.
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BARCELONA, SANTA CECÍLIA

La parròquia de Santa Cecília, erigida canònicament el 18 de juny de 1946, fou confiada pel 
Dr. Gregorio Modrego Casaus al rector Mn. Moisès Geli Maimí el 1954.

BARCELONA, SANTA DOROTEA

Aquesta feligresia, confiada a Mn. Pere Serra Manen, té el seu temple parroquial al carrer 
Santa Dorotea, i formà part de l’arxiprestat de Sants-Monjuïc.

BARCELONA, SANTA ISABEL D’ARAGÓ I SANT JOAQUIM

Erigida canònicament pel Dr. Gregorio Modrego Casaus el dia 5 de desembre de 1948, se’n 
féu càrrec Mn. Manuel Berenguer Tristany.

BARCELONA, SANTA JOAQUIMA DE VEDRUNA

Fou erigida canònicament per l’arquebisbe Gregorio Modrego el 1965.

BARCELONA, SANTA MARIA MAGDALENA

Fou erigida canònicament per l’arquebisbe Gregorio Modrego el 1966.

BARCELONA, SANTA MARIA DE CERVELLÓ

Pel que fa a la parròquia de Santa Maria de Cervelló, el seu temple parroquial està encla-
vat en el carrer Sant Carles, 33. Fou erigida canònicament el dia 16 de juny de 1946 pel Sr. 
Arquebisbe-Bisbe de la diòcesi i confiada a Mn. Antoni Clusellas com a rector el 1949.

BARCELONA, SANTA TECLA

El dia 16 de juny de 1946 fou erigida canònicament pel Dr. Gregorio Modrego i Casaus. El 
nomenament del primer rector, fou a favor de Mn. Josep Bachs i Cortina. Tingué lloc el 20 
de juliol de 1954.

Immediatament es comprà un terreny de 5.500 “pams” i es construí en ell la capella de 
Santa Tecla, amb capacitat per a 300 persones i amb dependències precises pel servei de la 
parròquia.

El març de 1960 s’acabaren els avantprojectes del nou temple; i l’abril de 1961 acaba final-
ment l’expedient de la Corporació Municipal per la cessió gratuïta d’un solar de 33.000 
“pams” pel temple parroquial. Tot seguit començava la seva construcció. 

Reportatge informatiu i fotogràfic
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BARCELONA, VERGE DE LA PAU

Aquesta parròquia fou erigida canònicament l’any 1947 pel Dr. Gregorio Modrego i Casaus, 
confiant-se la regència de la mateixa a Mn. Ramon Cunill Serra (canonge). Aquest fou subs-
tituït per Mn. Josep Codinach Alavedra. La donació d’un solar per la parròquia, per valor 
d’uns dos milions de pessetes, va fer possible que es comencessin les obres el 1950.

L’arquitecte encarregat de les mateixes fou Josep Miquel Serra de Dalmases. 
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Barcelona, Puríssima Concepció
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Granollers
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REPORTATGE INFORMATIU
I FOTOGRÀFIC
DE LES PARRÒQUIES
DURANT LA GUERRA
(1936-1939)

Arquebisbat de Barcelona
parròquies de fora ciutat

el martiri dels temples
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PARRÒQUIES DE FORA DE BARCELONA
DE L’ACTUAL ARQUEBISBAT

ALELLA, SANT FÈLIX

Aquesta església parroquial, després d’haver estat saquejada, fou destinada a magatzem de 
combustibles i comestibles, especialment de carbó i patates. Els objectes de culte foren des-
truïts o desaparegueren. Entre les pèrdues destaquen, principalment, la custòdia de plata 
amb viril d’or i pedres precioses, i el reliquiari de plata del segle XV, d’estructura gòtica. La 
fàbrica va romandre intacta, però les campanes desaparegueren.

La casa rectoral fou destruïda en les seves dues terceres parts. La part no damnificada va ser 
destinada a vivenda de refugiats. L’arxiu va poder salvar-se gairebé en la seva totalitat.

En el mateix any 1939 es va iniciar la reconstrucció, confiada a l’arquitecte Vilaseca. La ca-
pella del Santíssim s’inaugurà el 1941. En els anys 1941, 1942 i 1946 es van anar retornant 
successivament les campanes. L’altar de Sant Josep es va construir el 1943, i el 1951 el de 
Ntra. Sra. de Montserrat. El 1961 es va adquirir un valuós retaule per la imatge del Sant 
Crist, que l’enquadra.

ALFAR, SANT ANDREU

Membres de comitès veïns es van presentar al poble, el juliol del 1936, per cremar l’església. 
El temple fou saquejat i els altars incendiats. El campanar va resultar molt malmès i les cam-
panes foren robades. L’arxiu va ser una altra víctima de la destrucció. Durant la revolució el 
temple va servir de refugi.

La casa rectoral fou saquejada i es va convertir en un refugi d’indigents. Va quedar molt 
malmesa.

L’any 1949 l’encarregat de la parròquia, Mn. Antoni Vidal, inicià la reconstrucció, que fou 
dirigida per l’arquitecte Marià Ribas. La restauració de la fàbrica del temple es va fer en 
tres etapes: el 1949, el 1954, i la darrera en el període 1957-1958. En aquest darrer any es 
va adquirir la taula de l’altar major i un armari per la sagristia; també va ser restaurada la 
“Creu del Perdó”.

ARGENTONA, SANT JULIÀ

Aquesta església parroquial va ser saquejada i incendiada en la seva totalitat, i més tard 
també va ser dinamitada, quedant destruïda quasi tota la pedra dels angles, els arcs i les 
portes. Tot i així els murs principals i una part de la volta van romandre dempeus. Durant 
l’incendi es va perdre un magnífic retaule gòtic del segle XVI, pintat per l’artista portuguès 
Pere Nuñes.
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La casa rectoral va resultar molt malmesa per l’incendi. De l’arxiu parroquial es van poder 
salvar només els llibres sagramentals.

El març del 1939 el rector Francesc Botey, va iniciar les obres de reconstrucció i restaura-
ció del temple parroquial i la casa rectoral. Les obres foren dirigides per l’arquitecte Miquel 
Brullet i es van inaugurar el Nadal del 1941. El seu rector Rafael Martí, començà el desem-
bre del 1956 les obres d’ampliació del temple, i el Nadal de l’any següent s’inaugurava el nou 
presbiteri. Gradualment, s’han anat erigint i restaurant nous altars i capelles. Només manca 
la decoració segons afirmà el rector del 1958. 

BADALONA, SANT JOSEP 
El temple parroquial de Sant Josep de Badalona, durant la revolució del 1936 va ser saquejat 
i incendiat, i destruït tot el seu interior i part de la coberta de la cripta. L’edifici va ser con-
vertit, durant el període de la guerra civil, en fàbrica de materials de guerra. Les campanes 
van ser robades; no es va poder salvar cap altar ni cap imatge.
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Badalona, Santa Maria
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La casa rectoral fou incendiada i parcialment destruïda en el seu interior. Es va utilitzar per 
emmagatzemar municions. L’arxiu parroquial, que ja havia estat amagat a la mateixa casa 
rectoral, fou finalment descobert  i destruït completament. El 1939, el rector, Mn. Pere Rifé, 
va iniciar la reconstrucció del temple, que va ser continuada pels rectors Antoni Artigas i 
Laureà Guibernau. Les obres foren dirigides per l’arquitecte Joan Amigó. 

BADALONA, SANTA MARIA  
Aquest temple parroquial, del segle XVIII d’estil neoclàssic, fou saquejat el 19 de juliol del 
1936, i incendiat en varies ocasions durant el mateix any. El temple quedà sense coberta; els 
seus murs esquerdats; i l’edifici gairebé completament destruït. La casa rectoral fou saque-
jada. Va poder salvar-se una part del seu arxiu.

Un cop acabada la guerra civil, el rector de la parròquia, Mn. Antoni Briás, que ja s’ocupava 
de la parròquia abans de la revolució, començà les obres de reconstrucció i restauració del 
temple parroquial i de la casa rectoral. Aquestes foren dirigides per l’arquitecte Joan Pa-
drós Fornaguera, i les van continuar els rectors Francesc Roig i Joan Miquel. El 15 d’agost 
del 1958, es van inaugurar les noves campanes consagrades pel bisbe auxiliar el Dr. Narcís 
Jubany (posteriorment cardenal de Barcelona).

CABRERA DE MAR, SANT FELIU

De la parròquia de Cabrera de Mar l’informe denuncia la destrucció d’una imatge gòtica de la 
Mare de Déu del Carme (pàg. 73), una creu processional (pàg. 85), una capa gòtica que fou tras-
lladada a Mataró, i una capa de vellut vermell amb imatges brodades de Sant Fèlix, la Mare de 
Déu i el Pare etern que era del 1559 (pàg. 80). Cabrera quedà sense campanes (pàg. 86).

Aquest temple parroquial del segle XVI, d’estil gòtic, no fou incendiat, però sí, com hem dit, espoli-
at de les seves imatges, joies i objectes de culte. Solament els retaules s’aconseguiren salvar.  La part 
superior del campanar i la capella del Santíssim foren destruïdes. L’edifici es destinà a mercat pú-
blic, i en els últims temps de la guerra fou convertit en quadra de muls. La casa rectoral fou també 
saquejada i bastant maltractada. De l’arxiu parroquial se salvaren només els llibres sagramentals.

L’abril de 1939 el rector, Mn. Antoni Barbat, inicià les obres de reconstrucció del temple, 
que prosseguiren després els successius rectors. El 1943 s’acabà la reconstrucció del campa-
nar, i fou reparat tot el terrat de l’edifici. Es feren de nou tots els cancells. El 1960 es pinta-
ren les parets, es repicà la pedra i es procedí a la pavimentació. L’actual rector Mn. Canalias  
ha renovat l’interiorr del temple i construït de nou un conjunt escolar de notable importàn-
cia, i a la sagristia ha instal·lat un petit, però molt bonic, museu parroquial.

CABRILS, SANTA CREU

De la parròquia de la Santa Creu de Cabrils l’informe indica que fou destruït un retaule bar-
roc de l’altar del Santíssim, així com una notable campana de més d’un metre de diàmetre 
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(pàg. 86). L’informe afirma que alguns membres del comitè revolucionari ajudaren a salvar 
el rector (pàg. 46). De la capella del Sant Crist (romànica) foren robats els retaules gòtics 
(pàg. 85). La fàbrica d’aquest temple parroquial quedà intacta perquè no fou incendiat; no-
més s’hagueren de lamentar desperfectes en ser saquejats i destruïts els seus altars, imatges 
i demés objectes de culte. No obstant es pogueren salvar alguns d’ells.

Durant la guerra, aquest temple fou destinat com a mercat públic i com a dipòsit d’adobs 
i productes agrícoles. La C.N.T. s’apoderà de la casa rectoral, però aquesta no sofrí danys 
importants en la seva fàbrica. L’arxiu parroquial fou cremat: només un llibre de defuncions 
i un altre de testaments aconseguiren salvar-se.

Les obres de restauració foren iniciades pel rector, Mn. Josep Monmany, i continuades per 
Mn. Ramon Mariné. Els distints altars s’han anat construint poc a poc. El dia 12 de setem-
bre de 1943 s’inaugurà l’Altar Major; el 15 d’agost de 1956 es consagrà l’altar del Santíssim 
Sagrament, i el setembre d’aquest any 1961, el nou altar del Sagrat Cor. 

CALDES D’ESTRAC, SANTA MARIA

De la parròquia de Caldes d’Estrac l’informe assegura que desaparegueren una creu proces-
sional amb un nus neoclàssic, una veracreu i altres objectes (pàg. 85).

El temple parroquial fou incendiat en els primers dies de la guerra de 1936, quedant l’edifici 
força deteriorat. Tots els altars i imatges, els vasos sagrats i demés objectes de culte desapa-
regueren durant el saqueig i l’incendi. Només se salvaren les campanes.

La casa rectoral fou incendiada i el seu arxiu parroquial es dispersà. Acabada la revolució, 
el nou rector, Mn. Josep Lucas, inicià la reconstrucció i restauració del temple parroquial. 
Aquestes obres foren prosseguides pel rector, Mn. Antoni Cervantes. L’arquitecte Josep 
Balcells, fou qui dirigí les obres. La parròquia compta amb unes escoles parroquials.

CANYAMARS (DOSRIUS), SANT ESTEVE

De la parròquia de Canyamars l’informe diu que els feligresos ajudaren a salvar el rector i 
altres sacerdots i religiosos que estaven ocults, oferint-los tota mena d’assistència.

La fàbrica d’aquesta església parroquial, del segle XIV-XV, d’estil romànic, no sofrí nota-
bles destrosses durant la revolució del 1936. L’interior quedà destruït per l’acció del foc, tres 
cops ocasionats pels anomenats “Fusileros rojos” veïns del poble de Sant Adrià del Besòs. 
La casa rectoral fou igualment saquejada per aquells “forasters”. L’arxiu parroquial, per or-
dre del comitè revolucionari del poble de Dosrius, fou traslladat a l’Ajuntament. El mateix 
que alguns retaules (pàg. 68). En ser recuperat, van trobar-se a faltar varis documents.

L’any 1940 hom inicià les obres de restauració. El gran impulsor d’aquestes va ser el rector, Mn. 
Artur Vicente Ortiz. Foren confiades a l’arquitecte Brullet i acabaren el 1947. El 1949 foren col-
locades les quatre campanes noves i el 1959 s’inaugurà l’altar de la Mare de Déu del Corredor.

Reportatge informatiu i fotogràfic
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Cornellà de Llobregat, Santa Maria. Destruïda ja al final del 1936, el campanar fou dinamitat i així es pogué 
construir l’actual església.
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CORNELLÀ DE LLOBREGAT, SANTA MARIA

L’informe de Santa Maria de Cornellà sembla contradictori: ens diu que alguns dirigents re-
volucionaris ajudaren a fugir el sacerdot, i per una altra banda afirma que moltes persones 
es manifestaren públicament a favor de què es dinamités tota l’església (pàgs. 44 i 46). En la 
població es repartiren armes i es manifestaren amb gran alegria quan es cremaren i destru-
ïren els murs de l’església romànica (pàg. 44). Alguns seglars denunciaren altres companys 
seus per ésser catòlics (pàg. 47). Foren destruïdes moltes imatges, entre elles una Mare de 
Déu del Roser (pàg. 75) i una veracreu (pàg. 87).

Iniciada la guerra de juliol de 1936, aquest temple parroquial fou espoliat de tots els seus 
altars, imatges i demés objectes sagrats. Poc temps després, a finals del 1936, per ordre de 
l’Ajuntament de la població es procedí a la demolició total de l’església a costa de l’erari pú-
blic, sense que abans hagués sofert pel saqueig cap desperfecte en la fàbrica. El rector, Mn. 
Joaquim Palet, fou assassinat l’1 de setembre de 1936 a La Rabassada.

La casa rectoral fou habilitada com a magatzem, i després com a refugi, per la qual cosa 
quedà bastant deteriorada. L’arxiu parroquial fou destruït totalment.

El nou rector, Mn. Josep Arnella, inicià la construcció del nou temple parroquial l’any 1940. 
Les obres foren confiades a l’arquitecte Enric Mora. El 31 de maig de 1948 s’habilità l’edi-
fici pel culte. El 31 de desembre de l’any següent es portà a terme part de la decoració dels 
finestrals. El 1953 s’acabà el campanar i es beneí una campana. Des del 1950 al 1961 es van 
habilitar els altars de la Immaculada, de Sant Isidre i de Sant Antoni. L’any 1961 s’acabà l’al-
tar del Santíssim Sagrament. 

El 1942 la casa rectoral ja estava restaurada, i també les dependències parroquials. L’hort 
del rector fou convertit en un camp d’esports. El 1955 “Aceros y bronces Fénix” regalà dues 
campanes. El 1956 es construïren les escoles i una sala d’espectacles per a 300 nens. 

DOSRIUS, SANT ACISCLE I SANTA VICTÒRIA

De la parròquia de Dosrius l’informe afirma que alguns dirigents revolucionaris ajudaren a 
fugir els sacerdots (pàg. 46). Es destruïren un retaule barroc dedicat al Sant Crist (pàg. 68), 
les imatges barroques de Sant Francesc (pàg. 75), la creu processional d’estil imperi (pàg. 
85), i el retaule gòtic de Sant Aciscle i Santa Victorina, que fou trobat a Mataró (pàg. 64).

Resumint, aquest temple, d’estil gòtic de finals del segle XV, fou completament saquejat, i 
els seus altars destruïts en la revolució de 1936. Durant tot aquest període fou apoderat pel 
“comitè”, destinant-lo a magatzem de gra, llavors i palla. 

La casa rectoral fou habilitada per una família refugiada, i l’edifici fou respectat. Únicament 
fou destruït un pont cobert que donava accés al temple. Després de la guerra quedaren mol-
tes habitacions de la rectoria inhabitables. Es va construir una nova casa rectoral. De l’arxiu 
parroquial es perderen alguns llibres de defuncions.
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L’octubre de 1939, el nou rector, Mn. Lluís Marqués, inicià la restauració del temple parro-
quial sota la direcció de l’arquitecte Miquel Brullet. Els Mns. Manuel Torrents, Jaume Ar-
carons, Joan Nonell i Artur Bosch prosseguiren les obres. 

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, SANTA EULÀLIA DE MÈRIDA

Pel que fa a aquesta parròquia, l’informe afirma que hi havia un massiu moviment contra 
l’estament eclesiàstic i que els cristians foren molt perseguits (pàg. 47). El 1936 el temple 
parroquial fou completament arrasat, i el campanar també desaparegué. 

La casa rectoral també fou destruïda i l’arxiu parroquial cremat completament.

El 1939, un cop acabada la guerra, Mn. Lluís Mas, regent, inicià les obres de reedificació, 
que confià a Manuel Puig Janer. Les continuaren els Mns. Lluís Reverter, regent, i Josep 
Homar, rector.

Les obres es portaren a terme a un ritme tan accelerat que ja l’any 1942 el nou temple, en-
cara que provisionalment, fou habilitat pel culte. El 1943 s’inaugurà el campanar, i el 1946 
es beneí i s’inaugurà totalment el temple. Entre 1946-1948 s’erigiren dos altars laterals. El 
1951 es beneí la capella del Santíssim. Entre 1952 i 1960 s’erigiren altres set altars laterals, i 
el 1961 s’inaugurà la decoració definitiva de l’altar major.

Reportatge informatiu i fotogràfic
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L’Hospitalet de Llobregat, Santa Eulàlia de Provençana
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L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, SANTA EULÀLIA DE PROVENÇANA

L’any 1925 es feren els fonaments del que havia de ser el nou i definitiu temple parroquial. 
Però les obres no seguiren  endavant i en esclatar la guerra de 1936 fou l’antic temple parro-
quial el que sofrí els danys de la profanació religiosa. El campanar també fou destruït tot i 
que s’aconseguí salvar les campanes.

L’arxiu parroquial desaparegué en la seva totalitat en ser destruïda la casa rectoral.

El 1939 el rector, Mn. Josep Deix, que ja regentava aquesta parròquia el 1936, inicià i acabà 
les obres de restauració de l’antic temple parroquial. El 1952, el seu successor, Mn. Ramon 
Bertran, inicià la construcció del nou temple parroquial sobre els fonaments antics, fins 
aconseguir la finalització de parets i teulada. Confià la direcció de les obres a l’arquitecte 
Josep Puig Janer. El 1955 Mn. Xavier Bartolí continuà les obres, que havien quedat paralit-
zades en morir el rector anterior, acabant-les el 1957, a excepció dels campanars, que foren 
acabats el 1961 gràcies a una donació del mateix Ajuntament de l’Hospitalet.

MASNOU, SANT PERE, EL

De l’església del Masnou l’informe denuncia la desaparició dels retaules de gran valor artís-
tic i de campanes, fins i tot una que mesurava més d’un metre de diàmetre (pàgs. 85 i 86).

El temple parroquial, d’estil renaixentista, el 1936 fou incendiat i després quasi arrasat, que-
dant només algunes parets. Els objectes destruïts eren d’escàs valor històric. El campanar 
fou pràcticament demolit, i les campanes desaparegueren.

La casa rectoral fou saquejada, incendiada i arrasada, quedant només les parets del períme-
tre exterior. L’arxiu parroquial es perdé entre les flames.

El rector, Mn. Joan Sala, impulsà la reconstrucció, iniciada l’abril de 1939 sota la direcció 
dels arquitectes Pere A. Bassegoda i Pere Ricart. La marxa de les obres fou la següent: el 
1942 benedicció del temple, parcialment reconstruït; el 1943 inauguració de l’altar de Mare 
de Déu de Montserrat i de la sagristia; restauració del campanar, rellotge i cinc campanes 
el 1944.

L’any següent s’erigí l’altar de la Puríssima, i el 1947 l’altar major. El 1949 es restauraren les 
tribunes i l’altar de Sant Antoni, inaugurant-se l’any següent el del Roser. La capella amb 
l’altar del Sagrament es beneí el 1952, i s’estrenaren 21 bancs i tres confessionaris. L’any 1958 
es restaurà el baptisteri, i l’any següent es construí la Gruta de Lourdes i l’altar de Sant An-
toni M. Claret. L’any 1960 s’erigí l’altar de la Mare de Déu del Carme i s’adquiriren les imat-
ges de Sant Josep, Sant Antoni de Pàdua, la Mare de Déu i del Sagrat Cor. En aquest mateix 
any es construí l’escala que dóna accés a l’entrada principal del temple.

Reportatge informatiu i fotogràfic
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El Masnou, Sant Pere
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Mataró, Sant Josep
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MATARÓ, SANTA MARIA (BASÍLICA)
Sembla ser que a Mataró, segons l’informe, hi hagueren grans altercats entre les dretes i les 
esquerres. Òbviament els eclesiàstics estaven a favor de la dreta. Hi havia un gran rector, 
Mn. Sansó, que fou assassinat el 1936. S’arribà a l’extrem àdhuc de treure les creus del ce-
mentiri i dels cotxes fúnebres (pàgs. 39 i 41). Es diu que l’únic cas d’apostasia d’aquells anys 
(1936-1939) a la diòcesi de Barcelona fou el d’un religiós de Mataró (pàg. 47). De Santa 
Maria de Mataró l’informe denuncia la desaparició de l’altar major, obra de l’escultor Gurri, 
amb pintures de Muntanyà (pàg. 64); l’altar de l’infant Jesús, que tenia la imatge barroca de 
la Mare de Déu (pàg. 75); de l’escultura d’Agapit Vallmitjana (segle XIX), que representa-
va la Immaculada (pàg. 76); de tres obres de Pau Muntanyà (“Predicació de Sant Cugat”, 
“Conversió de Santa Juliana i Sempronsana”, i “Martiri de les Santes” (pàg. 77). També fou 
destruït l’orgue antic i es conservà el modern (pàg. 79). Així mateix, es cremaren un tern 
vermell de gran valor i altres ornaments. Desaparegueren: una creu processional de 168 x 73 
cm., unes sacres, una custòdia d’estil barroc, una arca de plata, varis calzes, campanes (dues 
d’elles de més d’una tona) (pàgs. 81, 83 i 86).

Aquest temple parroquial, d’elegant estil renaixentista i que data de 1685, en els dies de la 
guerra de 1936 fou profanat i devastat. Únicament se salvà de la destrucció, pel seu valor 
artístic, la capella de la Mare de Déu dels Dolors i la de la Mare de Déu del Roser. L’altar 
major era considerat com un notabilíssim exemplar d’art barroc.

La casa rectoral es destinà per a oficines de proveïment, perdent-se només el mobiliari. L’ar-
xiu fou dipositat en el jutjat municipal.

El rector, Mn. Joan Massó, el 1940 inicià la reconstrucció, en la que intervingueren els ar-
quitectes Lluís Bonet, Lluís Gallifa, Miquel Brullet  i Josep Puig i Cadafalch. El temple fou 
reconciliat el 2 de febrer de 1939, però en un principi s’utilitzà per les funcions de culte la 
capella de la Mare de Déu dels Dolors. Poc a poc es rehabilitaren las capelles del Santíssim, 
la de Sant Josep, la de les “Santes”, la d’Antoni de Pàdua, i la del Roser (retaule barroc del 
segle XVII). El 1954 es consagraren quatre campanes en substitució de les sis que es perde-
ren. L’altar major es consagrà el 1948, i el 1960 el del Santíssim. Es creà l’any 1975 l’arxiu-
museu de Santa Maria de Mataró. L’actual rector (a. 2008) Mn. Joan Barat ha donat un gran 
impuls per a la restauració integral de la basílica. 

MATARÓ, SANT JOSEP

D’aquesta parròquia l’informe denuncia la desaparició del retaule major d’estil rococó (pàg. 
70), de dos retaules barrocs dedicats a la Immaculada i a Santa Teresa (pàg. 68), de l’orgue 
(pàg. 79), de les campanes (pàg. 86) i de la creu processional (pàg. 85).

En els dies de l’inici de la guerra aquesta església parroquial fou saquejada, i foren destruïts 
els altars, imatges, orgue, cadirat del cor, finestrals, etc. Se salvà de la destrucció una part 
de l’altar del Santíssim.
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El temple fou destinat a magatzem de diversos objectes. Foren sostretes les campanes del 
campanar.

La casa rectoral, que fou confiscada i destinada a oficines i petita “txeca”, sofrí alguns de-
terioraments.

Sota la direcció de l’arquitecte Bonet Garí, el seu rector, Mn. Joan Cabús, el 1940 manà co-
mençar la reconstrucció del temple. Immediatament s’habilità la capella del Santíssim. S’ha 
reconstruït el baptisteri, la taula de l’altar major, els altars de l’Ecce Homo, Perpetu Auxili, 
Pilar, Sant Antoni, Sant Crist, Santa Teresa i la Puríssima. S’han reposat les campanes, l’al-
tar del Sagrat Cor i un magnífic orgue. 

MONTGAT, SANT JOAN

De Montgat l’informe diu que es feren llistes negres molt complertes contra els catòlics, mal-
grat que afirma també que “alguns dirigents revolucionaris ajudaren a fugir els sacerdots” 
(pàgs. 43 i 46).

El 19 de juliol de 1936, aquesta església parroquial fou incendiada, quedant molt mutilada la 
seva fàbrica. Després de cremar-se tots els altars, imatges i bancs, els assaltants esfondraren 
la volta i el cor, i destruïren completament tot el paviment que era de mosaic. Posteriorment 
damnaren notablement l’escala del campanar, del que foren sostretes les dues campanes. 
L’arxiu, que datava del 1870 —any en el qual fou erigida la parròquia—, fou cremat en la 
seva totalitat.

La casa rectoral, no incendiada, la destinaren a residència de refugiats. Quedà sense vidres, 
sense portes, ni instal·lació elèctrica i amb una greu obstrucció del clavegueram.

La reconstrucció, iniciada pel Mn. Joan Marquès, fou confiada a la direcció de l’arquitecte 
Joan Padrós. Els rectors successius, Mn. Antoni Auladell i Mn. Antoni Pascual, prossegui-
ren meritòriament la reconstrucció de l’església, dotant-la de confortables bancs i decora-
ció.

ÒRRIUS, SANT ANDREU

Aquest temple parroquial fou greument profanat el 1936: els altars foren destruïts. El cam-
panar i les campanes, però, foren respectades. 

De la parròquia de Sant Andreu d’Òrrius l’informe diu que hi hagueren unes sessions molt 
tumultuoses durant el mes de juliol del 1936 a l’Ajuntament, que al final es pronuncià contra 
la necessitat de cremar l’església (pàg. 42). Es denuncià la desaparició d’una custòdia, d’un 
reliquiari, d’encensers (pàg. 84), així com d’una casulla gòtica de notable valor (pàg. 80), i un 
retaule d’estil plateresc, concretament uns plafons (pàg. 65). Sempre segons l’informe.

De la capella de Sant Sebastià d’Òrrius desaparegué un retaule del segle XVI (pàg. 78).

Reportatge informatiu i fotogràfic
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La casa rectoral fou saquejada i més tard convertida en local del sindicat de la localitat. El 
rector, Mn. Lluís Grabulosa, inicià les obres de reconstrucció el mes de juliol de 1939, que 
després continuaren els successius rectors, Mns. Jaume Estefanell i Joan Subirà. Dirigí les 
obres de reconstrucció l’arquitecte Mora. 

El 1942 es reconstruí l’altar major; el 1947, el de la Puríssima. L’any següent es restauraren 
els nervis de pedra dels arcs de creueria. L’any 1954 s’erigí l’altar del Sagrat Cor; el 1956 es 
col·locaren les imatges dels copatrons, i dos anys més tard la imatge de Sant Andreu, patró 
de la parròquia. El 1959 es pavimentà amb pedra el presbiteri i es col·locaren els ambons; i 
el 1961 es procedí a l’estucat de les parets del presbiteri i a l’obertura d’un finestral.

PREMIÀ DE DALT, SANT PERE

De la parròquia de Sant Pere de Premià, l’informe denuncia la desaparició d’uns plafons del 
retaule major d’estil neoclàssic (pàg. 65). Els objectes d’orfebreria i ornaments foren ocultats 
pels mateixos feligresos, però, després, el comitè els féu lliurar per destruir-los (pàg. 45).

El 23 de juliol de 1936, aquesta església parroquial, d’estil indefinit, fou incendiada, per la 
qual cosa sofrí greus desperfectes. Degut a la solidesa dels murs i de la volta, es mantingué 
dempeus, tot i l’intens incendi que es produí en el seu interior, esfondrant-se només part de 
la teulada. En conjunt, però, quedà molt deteriorada.

Una part de la casa rectoral fou destruïda; la resta, en estar en bones condicions, es destinà 
primer a local del sindicat; i posteriorment l’habitaren uns refugiats de guerra. De l’arxiu 
parroquial es recuperaren els llibres sagramentals i alguna documentació.

La reconstrucció fou iniciada el 1941 per Mn. Joaquim Monfort, sota la direcció de l’arqui-
tecte Francesc Folguera.

Des de l’any 1949 fins el present s’ha moblat la sagristia i enrajolat tota l’església; s’ha col-
locat la barana en el presbiteri; s’han completat els bancs de l’església, s’han construït nous 
confessionaris i el púlpit; s’ha procedit a la instal·lació dels lampadaris de ferro forjat, etc.

PREMIÀ DE MAR, SANT CRISTÒFOL

Després de ser incendiat aquest temple parroquial el 21 de juliol de 1936, el “comitè local” 
l’anà demolint paulatinament; només quedaren els fonaments i un bastiment de parets, que 
en algunes parts no arribava a un metre d’alçada.

La casa rectoral es conservà per trobar-se separada de l’església. Fou habitada per “elements 
revolucionaris”.

En octubre de 1940, el seu rector, que sobrevisqué a la persecució, Mn. Josep Paradeda, ini-
cià les obres de reconstrucció que foren continuades per Mn. Manuel Torrents. Les obres 
foren dirigides pels arquitectes Puig Riera, Comas i Bonet Garí.
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Les etapes més importants de la reconstrucció són: el 1942, inauguració parcial del temple; 
el 1950, inauguració total; el 1953, capella del Santíssim; el 1954, altar major; el 1960, solem-
ne inauguració i benedicció del campanar, de les campanes i del rellotge.

SANT ADRIÀ DE BESÒS, SANT ADRIÀ

D’aquesta parròquia l’informe observa que hi van haver dificultats, després de les eleccions del 
1936, per ensenyar el catecisme a les escoles. En la mateixa parròquia abans hi havia un cen-
tenar de nens de catecisme, i el mes de juny del 1936 només n’hi havia quatre (pàg. 39). De la 
parròquia desaparegué una imatge barroca que representava el Sant Crist (pàg. 75).

La primitiva església provenia de l’antic monestir que els canonges regulars de Sant Agustí 
havien edificat aquí en el segle XIV evocant la presència de Sant Oleguer com a prior els 
anys 1109... Era d’estil romànic. Al segle XIX fou notablement ampliada.

El dia 18 de juliol de 1936 encara se celebrà la missa en aquest temple, que poques hores 
després cremava pels quatre costats. Amb l’incendi s’esfondrà la teulada. Un any més tard, 
per ordre de l’alcaldia de Sant Adrià, fou demolit tot el que quedava dempeus de l’església, 
fins deixar el solar urbanitzat en una plaça. Després, a fi i efecte de defensar-se dels bom-
bardeigs, es remogueren els fonaments per construir un refugi de guerra, esborrant-se així 
tot vestigi del temple.
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Desaparegué una creu processional de plata d’estil gòtic i de gran valor.

Després de la guerra s’iniciaren les obres de reconstrucció, que seguiren un ritme accele-
rat. 

SANT ADRIÀ DE BESÒS, SANT JOAN BAPTISTA

La guerra de juliol de 1936 profanà greument aquest temple parroquial, l’edifici del qual era 
de construcció provisional. Cap objecte de culte se salvà de la destrucció o del robatori.

No existia encara casa rectoral. L’arxiu parroquial desaparegué en part.

El maig de 1947, el rector, Mn. Antoni Pascual, inicià les obres de reconstrucció que foren 
dirigides per l’arquitecte Marià Canosa.

El temple s’inaugurà el 1950, i la casa rectoral el 1952. Posteriorment foren erigits els se-
güents altars: Puríssima Concepció, Sant Miquel Arcàngel, Fontsanta, Mare de Déu de 
Montserrat, Mare de Déu del Remei, Mare de Déu del Pilar i el de Sant Antoni de Pàdua.

SANT ANDREU DE LLAVANERES, SANT ANDREU

D’aquesta parròquia l’informe diu que el poble amagà els objectes de culte, però que després 
rebé coaccions del comitè per lliurar-los. Continua afirmant que la destrucció del temple no 
és imputable a cap feligrès del poble (pàg. 45). Desaparegueren el retaule renaixentista que 
representava a la Mare de Déu del Roser (pàg. 65), el retaule barroc de Sant Isidre (1702) i 
Sant Joan (pàg. 66), i també un retaule neoclàssic representant Sant Jaume (pàg. 71), i entre 
altres objectes: un important orgue (pàg. 79), dos terns artístics (pàg. 81), la creu processio-
nal, la custòdia barroca, uns calzes i uns encensers (pàg. 83). 

Aquest temple parroquial fou, doncs, greument profanat en la revolució de juliol de 1936. 
Un grup de forasters el saquejà sense causar greus destrosses i incendià tot el mobiliari. No 
obstant això, per haver estat successivament seu de la C.N.T. i de la U.G.T., Comissaria Mu-
nicipal, habitació per a refugiats, i finalment quarter per tropes de l’exèrcit, l’edifici i altars 
sofriren danys de consideració.

La casa rectoral també sofrí les destrosses produïdes en ser destinada a casa de refugiats. 
Els llibres sagramentals de l’arxiu parroquial, tot i que se’n perdé algun, foren conservats 
per l’Ajuntament de Llavaneres.

El 1939, el rector, Mn. Josep Fortino, que ja regia aquesta parròquia el 1936, inicià les obres 
de reconstrucció, que prosseguiren els seus successors, Mn. Josep M. Giralt i Mn. Joan No-
nell. Sota la direcció tècnica dels arquitectes Pericas i Masriera, la reconstrucció va arribar 
a bon terme.

Reportatge informatiu i fotogràfic
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SANT VICENÇ DE MONTALT, SANT VICENÇ

De Sant Vicenç de Montalt l’informe diu que la destrucció del temple no fou imputable a 
cap feligrès, tots s’hi oposaren (pàg. 45). L’informe denuncia la desaparició de dos terns de 
gran valor (pàg. 80).

Iniciada la revolució de juliol de 1936, aquest temple parroquial d’estil gòtic, construït en el 
segle XVI, fou saquejat. Els altars i objectes de culte foren destruïts i incendiats. En quedar 
intacte l’edifici, fou destinat pel comitè local com a magatzem del sindicat agrícola. El 3 de 
març de 1939, en una acció de guerra, dos obusos  produïren uns esborancs en la fàbrica.

La casa rectoral, habitada per un membre del comitè local i la seva família, es conservà en 
bon estat.

Els petits desperfectes causats en la mateixa foren reparats per l’Ajuntament. Pitjor sort tin-
gué l’arxiu parroquial que desaparegué totalment.

Encarregat de la parròquia Mn. Lluís Reverter, inicià l’octubre de 1939 les obres de recons-
trucció, segons els plànols realitzats per l’arquitecte Lluís Bonet Garí. Les prosseguiren els 
seus successors Mns. Carles Gili, Antoni Auladell, Jaume Estrada i Lluís González.

El gener de 1940 s’inaugurà l’altar major. Entre 1942 i 1948, els altars de Sant Antoni, Mare 
de Déu del Roser, Sant Isidre i la Immaculada. El sostre fou renovat el novembre de 1961.

SANTA COLOMA DE GRAMENET, SANTA COLOMA

De Santa Coloma de Gramanet l’informe diu que els eclesiàstics foren molt perseguits, i àd-
huc eren jutjats per tribunals establerts en el mateix poble (pàg. 42 i 43). Entre els incendia-
ris hi havia gent del lloc (pàg. 44). Alguns cristians apostataren (pàg. 47), i el cementiri fou 
confiscat l’any 1934 (pàg. 88). Va desaparèixer una imatge d’alabastre del segle XVI (pàg. 
78). 

En els inicis de la guerra civil, el juliol de 1936, aquest temple parroquial fou saquejat i in-
cendiat, però en quedar dempeus fou utilitzat com a dipòsit de material de guerra. La casa 
rectoral fou destruïda en el seu interior. De l’edifici només quedaren en peu les parets exte-
riors. Durant la revolució, l’autoritat militar utilitzà l’espai per a construcció de material de 
guerra. L’arxiu parroquial fou totalment destruït.

El rector, Mn. Josep Rovira, que ja ho era l’any 1936, inicià la reconstrucció i restauració 
del temple l’any 1939. Continuaren els Mns. Francesc Fradera i Tomàs Solana. Aquestes tas-
ques foren confiades a l’arquitecte Josep Alemany. 

Es reconstruïren els altars del Santíssim Sagrament, de la Mare de Déu del Carme i la Mare 
de Déu de Montserrat. El 1955 s’enrajolà el temple, i el 1960 es beneïren les campanes i l’al-
tar de la Puríssima. Mn. Fradera reedificà la casa rectoral.



219

TEIÀ, SANT MARTÍ

De la parròquia de Teià l’informe denuncia que resultà molt malmesa una creu parroquial 
de plata daurada (pàg. 82), alguns calzes foren dipositats a la Generalitat de Catalunya (pàg. 
82), i desaparegué també un retaule neoclàssic del Roser (pàg. 71). 

Aquest temple parroquial fou greument profanat en la revolució de juliol de 1936. Després 
d’haver estat totalment destruït el seu interior, fou incendiat. Només se salvaren de la crema 
quatre plafons del retaule de l’altar major. Les campanes foren robades.

La casa rectoral també fou completament cremada, quedant molt destruïda. De l’arxiu par-
roquial se salvaren els llibres de bateigs, matrimonis i defuncions.

En acabar la guerra, continuà com a rector Mn. Josep Blanch, i a partir de 1941 les obres de 
reconstrucció van anar avançant lentament però de manera constant.

La direcció de les obres es posà en mans de l’arquitecte Lluís Bonet Garí.

Reportatge informatiu i fotogràfic
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TIANA, SANT CEBRIÀ

De Tiana l’informe afirma que el mateix poble es posà de part del rector perquè no fos 
assassinat (pàg. 46). L’informe denuncia la desaparició de dos retaules d’estil renaixen-
tista (pàg. 66), d’un retaule barroc que representava a Sant Isidre (pàg. 69), de dos re-
taules neoclàssics; un del Roser i l’altre de Sant Lluís Rei de França (pàg. 71), d’una 
imatge gòtica (pàg. 73), de les imatges de la Mare de Déu del Roser, de Sant Miquel, de 
Santa Apolònia i Santa Quitèria (pàg. 76), i dels retaules gòtics dels segles XIV i XV 
conservats a la rectoria (pàg. 78). Desaparegueren també: una notable casulla brodada 
de l’any 1617 (pàg. 80), un tern vermell amb seda aplicada del segle XVII i vàries ca-
sulles del segle XVIII, així com varis objectes d’orfebreria; un calze del segle XII amb 
esmalts, una creu gòtica de plata daurada, una veracreu i un reliquiari de Sant Cebrià 
entre altres coses. L’informe diu que aquests darrers objectes foren lliurats a la Genera-
litat (pàgs. 80 i 81). 

També la Cartoixa de Montalegre de Tiana va sofrir moltíssim. Hi ha un detall significatiu: 
es veu que abans de la guerra els monjos volien anar a votar i no els ho van permetre (pàg. 
38). Hi ha la descripció del martiri dels cartoixans, molt lacerant.

Referint-nos al temple de Tiana, cal esmentar que, exceptuant l’altar barroc de la Mare de 
Déu del Roser, tots els demés foren destruïts pel saqueig ocorregut el 20 de juliol de 1936. El 
temple fou incendiat, encara que els danys causats en la fàbrica foren de poca consideració. 
Per això l’edifici fou convertit en magatzem i mercat d’avituallament per al poble.

Destruïda parcialment la casa rectoral per l’incendi, fou reconstruïda novament pel comitè 
local per destinar-la a despatxos i quarter.

L’arxiu parroquial es conserva quasi intacte en la casa consistorial del poble.

Immediatament després d’acabada la guerra, el rector Mn. Francesc Tolrà, que ja regentava 
la parròquia el 1936, inicià les obres de reconstrucció. Les prosseguí el seu successor Mn. 
Jaume Arcarons i Mn. Ramon Mariné. La direcció tècnica de les obres fou confiada als ar-
quitectes Bassegoda i Ruidor. 

VALLVIDRERA, ESGLÉSIA ANTIGA

D’aquesta església de Vallvidrera antiga desaparegueren les pintures que representaven 
Sant Pere de l’any 1597 de l’altar major. L’església també es quedà sense campanes (pàg. 78 
i 85); n’hi havia una que pesava més d’una tona.

VILASSAR DE DALT, SANT GENÍS

Hi ha molta informació de les destrosses a l’informe. En ell es diu que la destrucció no fou 
imputable a cap feligrès del poble (pàg. 45). Desaparegueren el retaule de l’altar major, del 
segle XV (pàg. 64); els retaules obra de Joan Vila i Xavier Giralt (pàg. 67); el retaule de Sant 
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Telm (pàg. 71); una casulla amb forro vermell del segle XVIII; una capa pluvial brodada en 
or i seda i un frontal vermell (pàg. 80). Pel que fa a orfebreria desaparegueren els següents 
objectes: una creu processional, una veracreu de 71 x 22 cm., i una imatge de la Mare de Déu 
del Roser (pàg. 84). 

Tot i els esforços realitzats pel personal de la localitat per salvar aquest temple parroquial, 
els intents foren en va: unes patrulles irromperen a la vila, saquejaren i incendiaren el tem-
ple parroquial el juliol de 1936. Entre els valuosíssims retaules que es perderen en les fla-
mes, mereix destacar-se el de l’altar major, pintat el 1520 pel famós artista portuguès Pere 
Núñes. El riquíssim altar dels copatrons, “els Sants Màrtirs”, fou horriblement profanat.

La casa rectoral contigua, després de ser incendiada es desplomà i més tard desaparegué. 
No obstant això l’arxiu es pogué recuperar íntegrament i també algunes joies d’orfebreria.

Durant la guerra civil el comitè revolucionari procedí a la demolició de l’església, que des-
prés s’abandonà deixant només una alçada de quatre o cinc metres de paret.

Reportatge informatiu i fotogràfic
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Després de la guerra, l’any 1939, en vista del lamentable estat en què havia quedat l’edifici, 
es decidí acabar amb la demolició i es va procedir a l’habilitació d’un altre temple més es-
paiós.

El dia 4 de juliol de 1943, essent rector Mn. Jaume Tenas Buixó, es col·locà la primera pedra 
de la nova església, i sota la direcció de l’arquitecte Antoni Fisas, ben aviat sorgí la nova ba-
sílica evocant l’estil renaixentista. 

El dia 7 de maig de 1959 s’inaugurà la capella del Santíssim amb la consagració del seu altar 
i el de la capella provisional dels Sants Màrtirs. El dia 25 d’agost de 1960 s’inaugurà el pres-
biteri i es consagrà l’altar major. El 29 d’abril de 1961 es beneïren les imatges de talla dels 
sants titulars (Genís, notari, i Genís, histrió).

Alella
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Reportatge informatiu i fotogràfic

Premià de Mar
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Granollers
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Bisbat de Sant Feliu de Llobregat

el martiri dels temples
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BISBAT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT

ABRERA, SANT PERE

Segons l’informe de la parròquia d’Abrera, un grup de feligresos s’oposà heroicament a què 
fos destruït el temple i els objectes de culte, però després es veieren obligats a incendiar-los. 
Alguns dirigents del comitè ajudaren a fugir els sacerdots (pàg. 45 i 46). El mateix informe 
denuncia la desaparició d’un retaule barroc dedicat a la Mare de Déu del Roser del 1700 
(pàg. 69). Fou estimbada i destruïda una campana que mesurava un metre de diàmetre (pàg. 
86). Aquest temple parroquial, del segle XI i d’estil romànic, fou incendiat el dia 23 de ju-
liol de 1936. La solidesa dels seus murs i de la volta, tot i que molt afectats, impediren que 
es desplomés, per la qual cosa fou destinat a sindicat agrícola de la població. Els sostres de 
l’altar del Santíssim Sagrament i de les dues sagristies s’esfondraren.

La casa rectoral sofrí greus danys, quedà bastant deteriorada i inhabitable.

La reconstrucció del temple començà immediatament després de la guerra civil. L’any 1941 
es consagraren els altars. La seva restauració començà el 1956. El 1960 tingué lloc la bene-
dicció de tres campanes noves.

AVINYONET DEL PENEDÈS, SANT PERE D’AVINYÓ

Segons l’informe, en aquesta parròquia la destrucció del temple no fou imputable a cap dels 
feligressos del poble (pàg. 45). I desaparegueren varis retaules barrocs, entre els quals hi ha-
via el retaule de l’altar major (pàg. 69). També desaparegueren dues imatges; una romànica 
de Santa Margarida, i una altra gòtica del Roser (pàg. 73).

BEGUES, SANT CRISTÒFOL

Segons l’informe, ja abans del 1936 es prohibí qualsevol acte de culte en públic (pàg. 39); els 
pares de la Sagrada Família de Sant Josep Manyanet hagueren d’abandonar el poble (pàg. 
39). També afirma que la destrucció del temple no fou imputable a cap feligrès del poble 
(pàg. 45); els feligresos es posaren a favor del rector (pàg. 46). Desaparegueren dues imatges 
romàniques; la de Sant Genís i la de la Mare de Déu de les Neus (pàg. 73), una creu proces-
sional (pàg. 85), una casulla vermella de seda i or, una capa pluvial i dos frontals brodats en 
seda i or (pàg. 80). Es conxervà l’arxiu parroquial.

CABRERA D’ANOIA, SANT SALVADOR

L’informe diu que hi van haver desercions entre els feligresos (pàg. 47). L’església fou molt 
malmesa en el seu interior.
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CANYELLES, SANTA MAGDALENA

Segons l’informe, de la parròquia de Canyelles van desaparèixer: un retaule rococó del Sa-
grat Cor (pàg. 70), un retaule neoclàssic dedicat a Sant Nicolau (pàg. 71), una creu processi-
onal i altres objectes de plata que foren lliurats a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (pàg. 
84).

La fàbrica del temple parroquial, tot i que es conservà en bon estat durant la guerra, sofrí al-
guns petits desperfectes a l’interior. Els altars i objectes de culte foren destrossats i cremats 
fora del temple pel comitè revolucionari local.

La casa rectoral quedà en bon estat per haver estat ocupada pel cap del comitè de la locali-
tat. L’arxiu parroquial fou destruït totalment.

Acabada la guerra, el rector, Mn. Pere Gol, inicià les obres de restauració del temple. Aques-
tes foren prosseguides successivament pels Mns. Miquel Estruch, Josep Bach, Josep Mas-
déu i pel rector, Mn. Ramon Grané. Durant el període 1939-1940 s’inaugurà l’altar major 
amb les seves imatges. Els altars laterals foren construïts entre 1940 i 1945. El baptisteri 
s’inaugurà l’any 1956. 

CAPELLADES, SANTA MARIA

Segons l’informe de la parròquia de Santa Maria de Capellades, durant la guerra foren des-
truïts un orgue (pàg. 79), i les campanes, una de les quals tenia més d’un metre de diàmetre 
(pàg. 86).

El dia 22 de juliol de 1936 uns cotxes procedents d’Igualada es presentaren al poble amb uns 
individus que destruïren les imatges i els altars d’aquest temple parroquial. Dies després, 
altres individus procedents de Barcelona acabaren la destrucció de tot allò que quedava a 
l’interior i provocaren un incendi, per la qual cosa quedà greument deteriorat. El comitè lo-
cal, en funció del municipi, transformà l’edifici en mercat públic, s’obriren grans finestrals 
en les parets laterals, demoliren el cor i construïren un pis a mitja alçada de la nau central, 
quedant el temple partit en dues plantes.

La casa rectoral fou destruïda totalment i es destinà el solar a plaça pública. L’arxiu parro-
quial desaparegué, salvant-se només un reduït nombre de documents.

Les obres de reconstrucció i restauració foren iniciades per Mn. Antoni Argemí, i prosse-
guides pels Mns. Pere Bosch, Ot Plans i Salvador Noy. Les obres foren confiades als arqui-
tectes Manuel Vall i Josep Jujol. 



229



230

El martiri dels temples

CARME, SANT MARTÍ

Aquest temple parroquial del segle XVIII i d’estil renaixentista, fou greument profanat i 
incendiat el dia 22 de juliol de 1936. Més tard, sofrí nous danys en la seva fàbrica provocats 
per bombardeigs dels tropes franquistes el dia 23 de gener de 1939.

Segons l’informe, durant la guerra civil va desaparèixer la imatge romànica de la Mare de 
Déu de Collbàs (pàg. 73) i dos retaules barrocs: un dedicat a Sant Roc, i l’altre a la Mare de 
Déu del Roser (pàg. 69).

La casa rectoral fou saquejada el 1936, i el 1939 sofrí, com el temple, les conseqüències de la 
guerra. L’arxiu parroquial fou en part destruït, però se salvaren els llibres sagramentals.

Inicià les obres de reconstrucció el rector, Mn. Manuel Berenguer, a partir del 1939. Foren 
prosseguides pels Mns. Ramon Pigrau, Rogeli Duocastella, Jaume Costella, Joan Armen-
gol, i el regent Mn. Josep Arpa. L’11 de novembre de 1939 s’acabà l’altar major. Durant el 
període de 1940 a 1945 es construïren els altars laterals i s’adquiriren noves imatges. El 1950 
es finalitzà la decoració del temple. 
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CASTELLBISBAL, SANT VICENÇ

Segons l’informe de la parròquia de Castellbisbal, entre els incendiaris hi havia gent del lloc 
(pàg. 44). L’informe denuncia que van desaparèixer: el retaule major renaixentista amb pla-
fons representant el martiri de Sant Vicenç (pàg. 65) (alguns d’ells van anar a parar al museu 
de Terrassa). Desaparegueren també dos retaules barrocs dedicats a Sant Isidre i el Sagrat 
Cor (pàg. 67), el retaule del Roser (d’estil neoclàssic) i un gran sagrari (pàg. 71), una vera-
creu gòtica (pàg. 83), les campanes, i un tern blau de seda i or (pàg. 81).

Aquest temple gòtic del segle XVI renovat el 1758, posseïa altars, imatges i objectes sagrats 
que el 21 de juliol foren cremats a la plaça del mateix poble. Durant la guerra l’edifici fou 
destinat a diversos usos profans: sala d’espectacles, garatge, magatzem del sindicat, quarter 
i dipòsit de material de guerra. El dia 25 de gener de 1939 l’edifici del temple sofrí greus 
danys pels bombardeigs dels nacionals (les tropes de Franco) i operacions de guerra. Si bé 
la solidesa dels murs era bona, la coberta s’esfondrà en part, amenaçant la poca coberta que 
quedava. El rector, Mn. Lluís Pujol, fou assassinat pels voltants de Rubí.

Reportatge informatiu i fotogràfic
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La casa rectoral i el centre catòlic foren parcialment destruïts, i es destinaren per habitaci-
ons de refugiats que acabaren de destruir-los.

La part moderna de l’arxiu fou totalment destruït per efecte del foc, la part més antiga quedà, 
en gran part, desfeta per la humitat en ser els llibres emparedats en una casa particular.

L’octubre de 1939 inicià les obres de reconstrucció el rector, Mn. Joan Cot, i foren prosse-
guides el 1947 per Mn. Llorenç Carrau. El 1939 dirigí les obres l’arquitecte Josep Ros. La 
reconstrucció de l’altar major el 1951 fou portada a bon terme per Rafael Solanic. El 20 
d’agost de 1942 es consagraren les campanes, i l’1 de juny de 1952 s’inaugurà el presbiteri i 
la taula de l’altar major; el 1954, la sagristia, i el 1960 el nou retaule i baldaquí. N’ha fet un 
estudi exhaustiu el que fou el rector d’aquesta parròquia, Mn. Albert Ruiz Elies (1985).

CASTELLDEFELS, SANTA MARIA

Aquest temple parroquial fou saquejat amb tots els seus altars, imatges i objectes de culte, i 
incendiat el dia 21 de juliol de 1936. La fàbrica quedà destruïda parcialment per efecte del 
foc. Durant el període de la guerra l’edifici fou destinat a mercat públic.

Segons l’informe, de la parròquia de Castelldefels van desaparèixer: una imatge de Ntra. Se-
nyora de la Salut romànica, una casulla de seda del segle XV (pàg. 73 i 80), una creu proces-
sional gòtica, i un reliquiari de Sant Ramon (pàg. 84). 

La casa rectoral sofrí escassos danys i fou convertida en escola. L’arxiu parroquial fou des-
truït totalment en l’incendi conseqüent.

La reconstrucció del temple fou iniciada per Mn. Josep Codinach, rector, el mes de setem-
bre de 1948. Prosseguí les obres el regent, Mn. Joan Sunyer. La direcció d’aquestes fou con-
fiada a l’arquitecte Nil Tusquets. El 1952 es finalitzaren les pintures al fresc de l’absis i el 
presbiteri, i l’any 1958 les de tot el temple. 

CASTELLVÍ DE ROSANES, SANT MIQUEL

Segons l’informe de Castellví, alguns dirigents del comitè ajudaren a què els sacerdots po-
guessin escapar (pàg. 46). Van desaparèixer: el retaule de l’altar major d’estil renaixentista 
(pàg. 65), el retaule barroc de Sant Isidre (pàg. 67), el de la Mare de Déu del Roser (pàg 
76), un Sant Crist renaixentista del segle XVI, una creu processional i les campanes, entre 
les qual n’hi havia una que mesurava un metre de diàmetre (pàgs. 85 i 86). L’informe també 
ens diu que els objectes del temple foren amagats, però que després hagueren de lliurar-los 
al comitè (pàg. 45). Cap feligrès va denunciar el sacerdot (pàg. 45).  

Tots els altars i imatges d’aquest temple parroquial foren llançats al foc el 1936, quedant 
però l’edifici intacte. La casa rectoral fou igualment saquejada, però es respectà l’estructura 
que es llogà a “una família de bons sentiments”. Més tard s’hi instal·laren uns refugiats de 
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guerra que causaren considerables desperfectes en la muralla i en les parets. Els llibres de 
l’arxiu parroquial se salvaren en part.

Acabat el període de la guerra, el dia 8 d’abril de 1939, el rector, Mn. Damià Vives, inicià 
la reconstrucció i la restauració del temple. Prosseguiren les obres els Mns. Ramon Grané i 
Ramon Palomera. El 1949 s’inaugurà el nou altar major; el 1955 es pintà part del temple i el 
1960 es col·locà una nova campana. En el període de 1956-1958 s’erigí un altre temple par-
roquial, millor situat i instal·lat tenint present les exigències pastorals d’aquesta feligresia.

CASTELLET I LA GORNAL, SANT MARÇAL

L’informe de Castellet i Sant Pere de la Gornal afirma que el mateix poble es posà a favor 
del rector quan esclatà la guerra (pàg. 46), i que alguns dirigents “revolucionaris” ajudaren 
els sacerdots a fugir.

El juliol de l’any 1936 aquest temple parroquial fou profanat. No obstant això, la fàbrica 
quedà dempeus. La casa rectoral fou igualment saquejada i el seu arxiu destruït completa-
ment.

L’any 1940 el rector, Mn. Antoni Costa, inicià la restauració del temple. Mn. Joan Peris i 
Mn. Santiago Casanova, prosseguiren les obres de reconstrucció. Durant el període de 1940 
a 1948 s’erigiren l’altar major, el de la Puríssima, el de Sant Antoni, el de Sant Isidre i el del 
Sant Crist. 

La decoració de la nau central i de l’absis es portà a terme també en aquest període. Des de 
1948 a 1954 es reposà i beneí una nova campana. Des de 1955 a 1961 s’adquiriren una cus-
tòdia de plata, un reliquiari de plata i marfil, i diversos ornaments. S’ha decorat també la 
capella del Sant Crist.

També es  treballà en la reconstrucció de l’ermita de la Mare de Déu de Muntanyans.

CASTELLET I LA GORNAL, SANT PERE DE LA GORNAL

L’informe de Castellet i Sant Pere de la Gornal afirma que el mateix poble es posà a favor 
del rector quan esclatà la guerra (pàg. 46), i que els dirigents “revolucionaris” ajudaren a 
fugir els sacerdots (pàg. 46). Desaparegueren: un retaule barroc dedicat al Santíssim Sagra-
ment (pàg. 68), un retaule neoclàssic dedicat a la Circumcisió (pàg. 71), i un retaule rococó 
que estava a l’altar major (pàg. 70). També desaparegueren les següents imatges barroques: 
una Immaculada, un Sant Crist, una Mare de Déu del Roser, un Sant Antoni, i una Mare 
de Déu del Remei (pàg. 75). De tots els retaules desapareguts, el més important era el que 
estava a l’altar major, d’estil barroc (pàg 66). També desaparegueren: una capa pluvial de 
vellut vermell amb imatges de Sant Pere i el Pare Etern (pàg. 81), la creu processional del 
segle XVIII, i una veracreu de plata daurada.   

Reportatge informatiu i fotogràfic



234

El martiri dels temples

El mes de juliol de 1936 fou incendiada i greument profanada aquesta església parroquial. 
Quedà notablement deteriorada. La volta s’esfondrà en gran part.

La casa rectoral en ser habilitada com a vivenda per refugiats de guerra i com a corral, sofrí 
greus deterioraments. L’arxiu parroquial fou totalment destruït.

Fins l’any 1946 no s’iniciaren les obres de reconstrucció del temple, dirigides per l’arquitecte 
Manuel Puig Janer. El rector, Mn. Ramon Saborit, inaugurà l’altar major el mes d’abril de 
1946. Prosseguiren les obres de restauració els Mns. Josep Esteve, Josep Burés, Joan Justes 
i el regent Mn. Josep M. Carulla Serra. El gener de 1960 es reparà la fàbrica de l’església i 
l’enrajolat. 

CASTELLVÍ DE LA MARCA, SANT SADURNÍ

Aquest temple parroquial fou saquejat i sofrí greus profanacions, però la seva fàbrica es 
conservà relativament en bon estat. L’edifici del temple durant la guerra serví com a dipòsit 
de material de guerra.

La casa rectoral fou respectada i es destinà com a vivenda de milicians. Tot l’arxiu parro-
quial desaparegué.

L’any 1950 Mn. Jaume Benito inicià la reposició i decoració de l’altar major.

El 1955 el rector, Mn. Jaume Rafanell, inicià les obres de restauració del temple parroquial, 
que foren confiades a l’arquitecte Josep M. Sagnier. S’inaugurà el campanar.

CERVELLÓ, SANT ESTEVE

Aquesta bellíssima església parroquial, de construcció moderna i que recorda l’estil romà-
nic-bizantí, el 22 de juliol de 1936 fou saquejada i notablement mutilada en la seva fàbrica. 
Altars i imatges, alguns d’ells de notable valor arqueològic, foren destruïts o cremats. Les 
naus del temple foren destinades a magatzem i posteriorment a alberg de refugiats. Després 
de la revolució, pogueren ser recuperades dues taules d’altar, dues custòdies i dos copons.

De l’església de Sant Pere de Cervelló l’informe denuncia la desaparició d’una pintura del 
segle XVI de l’altar de la Mare de Déu del Roser i d’una veracreu (pàgs. 77 i 87). L’informe 
també afirma que un grup de persones manifestaren públicament la seva alegria quan es 
cremava l’església de Santa Maria de Cervelló (pàg. 44).

La casa rectoral sofrí alguns desperfectes; fou utilitzada com a centre d’Esquerra Republi-
cana. L’arxiu parroquial se salvà en part.

El rector, Mn. Josep Parcerisas, que sobrevisqué a la persecució, procedí a la restauració del 
temple. Les obres foren dirigides per l’arquitecte Manuel Baldrich.
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COLLBATÓ, SANT CORNELI

De l’església de Collbató, l’informe afirma que els dirigents “revolucionaris” ajudaren a fugir 
els sacerdots (pàg. 46), i les esquerres s’oposaren a què es cremés el temple (pàg. 45).

Aquest temple parroquial, però, fou greument profanat l’any 1936, i els altars, imatges i ob-
jectes sagrats de culte cremats en la plaça davant l’església, per uns elements (persones) “re-
volucionaris forasters”. La fàbrica del temple es conservà en bon estat. Durant el període de 
la guerra l’edifici fou destinat a molts usos profans: sindicat, presó, i finalment sala de cine, 
teatre i ball.

La casa rectoral no sofrí cap dany important, només els produïts per la metralla d’un obús. 
Fou destinada durant el període revolucionari com a ajuntament i sindicat agrícola de la po-
blació. De l’arxiu parroquial se salvaren tots els llibres sagramentals, perdent-se, però, tots 
aquells que contenien la història de la parròquia.

El nou rector, Mn. Jaume Serra, inicià la restauració el 1940; construint els altars del tem-
ple. El 1941 s’inaugurà l’altar del Santíssim Sagrament, i l’altar major el 1947. 

En els anys successius es construïren tres altars més. Aquestes obres han estat prosseguides 
pels Mns. Carles Piqueras i Ricard Andiñach. Durant el rectorat de Mn. Joaquim Lluís i 
Coromines es restaurà gran part del temple i es construí un gran orgue —col·locat al centre 
del presbiteri—. Els organers foren els Blancafort.

CORBERA DE LLOBREGAT, SANTA MARIA

Segons l’informe, de Santa Maria de Corbera de Llobregat, durant la guerra civil del 1936 
desaparegueren: un retaule plateresc de l’altar de Sant Ponç i Sant Francesc (pàg. 65), un 
retaule neoclàssic de la Mare de Déu del Roser i de Sant Isidre (pàg. 71), una imatge renai-
xentista de la Mare de Déu de la Llet (pàg. 74), una capa pluvial amb brodats del segle XVI 
(pàg. 80), i un reliquiari de Santa Magdalena (pàg. 84).

Com tants altres, aquest temple d’estil neoclàssic, fou profanat el 1936. Desaparegueren al-
tars i imatges. Entre aquestes cal destacar la imatge de la Mare de Déu de la capella romàni-
ca de Sant Ponç, que pertany a la parròquia. No obstant, romangueren intactes el campanar 
i les campanes, així com part del retaule i dues imatges. No es registraren danys a la fàbrica 
del temple.

La casa rectoral es conservà, i l’arxiu fou salvat íntegrament.

La reconstrucció, limitada als altars, la inicià Mn. Josep Estevadeordal el mateix any 1939; 
tot i que no fou total, els altars s’han anat reposant entre els anys 1939 i 1956.

Reportatge informatiu i fotogràfic
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CORBERA DE LLOBREGAT, SANT ANTONI ABAT

El dia 22 de juliol de 1936 fou greument profanat i incendiat aquest temple parroquial, cons-
truït l’any 1913. La fàbrica quedà en bon estat gràcies a la solidesa dels murs i coberta, tot i 
que l’interior necessità algunes reparacions.

La casa rectoral fou respectada i en canvi l’arxiu parroquial fou destruït pel foc.

Acabada la guerra, el seu anterior rector, Mn. Pere Cantons, restablí el culte i començà les 
obres de restauració del temple parroquial que foren prosseguides pels successius rectors: 
Mn. Rafael Martí, Josep Llaverías i Jaume Estefanell. Mn. Josep Llaverías inicià les obres 
d’ampliació d’aquest temple parroquial. 

CUBELLES, SANTA MARIA

De la parròquia de Cubelles l’informe diu que la destrucció del temple no és imputable a 
cap feligrès del poble (pàg. 45). Així mateix, l’informe denuncia la desaparició del següents 
retaules rococós: el Major de la Mare de Déu del Roser i dels sants Abdó i Senen (pàg. 70). 
També desaparegué una imatge renaixentista de Sant Bru (pàg. 76), un tern blanc i una ca-
sulla d’influència gòtica (pàg. 80).

El dia 22 de juliol de 1936, després d’haver celebrat el “Sant Sacrifici de la Missa”, el mossèn 
ecònom, Jaume Rosell, fou obligat a abandonar el temple i a presenciar durant 5 hores com 
“uns forasters” incendiaris destrossaven l’església i la rectoria. 

El temple parroquial, barroc, del segle XVIII, i de notable valor artístic, fou saquejat i in-
cendiat, per la qual cosa la volta central es desplomà.

Durant la revolució l’edifici fou convertit en magatzem del sindicat agrícola local.

La casa rectoral, després d’haver estat saquejada, fou convertida en ajuntament, en col·legi 
de nenes i destacament de carrabiners. Durant tot aquest període sofrí alguns desperfectes 
i modificacions. L’arxiu parroquial se salvà.

La reconstrucció del temple i de la casa rectoral fou iniciada el 1941 per Mn. Miquel Es-
truch. Posteriorment l’ecònom, Mn. Jordi Fort, continuà aquestes obres dirigides per l’ar-
quitecte Josep M. Miró Gibernau. 

El presbiteri i la taula de l’altar major s’inauguraren l’any 1955. El 1957 s’adquirí la imatge 
de talla del Sant Crist, l’any 1959 la taula de pedra de l’altar de Sant Sebastià, i el 1961 va 
tenir lloc la inauguració de l’altar i decoració del mateix, dedicat a la Mare de Déu de Mont-
serrat. 



237

Cubelles, Santa Maria
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EL BRUC, SANT PAU DE LA GUÀRDIA

Aquest temple parroquial d’estil renaixentista que es remunta a la primera meitat del segle 
XVIII, no sofrí danys considerables sinó aquells produïts pel saqueig del dia 24 de juliol de 
1936 i en la última setmana abans de finalitzar la guerra, en ser destinat a dipòsit d’inten-
dència de l’exèrcit republicà. Foren destruïdes algunes imatges de verdader valor artístic, 
com el Sant Crist d’estil renaixentista, la de Sant Miquel d’estil barroc, i les imatges de les 
virtuts Fe i Caritat de transició gòtic-renaixement. Era d’especial devoció popular en tots 
els pobles de la comarca, tot i ser d’escàs valor artístic, la imatge del patró Sant Pau. La casa 
rectoral es conservà; però en ser habitada en temps de la revolta, algunes de les dependèn-
cies quedaren en mal estat.

Immediatament després de la guerra es procedí a la restauració del temple, que consistí en 
els treballs generals d’arranjament i decoració. L’any 1940 es pintà l’església, s’adquirí el sa-
grari, es construí l’altar major, es decorà l’absis i es restauraren els vasos sagrats. L’any 1941 
es construí i col·locà el baldaquí de l’altar major per la qual cosa aquest sofrí alguna modifi-
cació. S’erigí també l’altar i imatge de Sant Isidre. L’any 1944 s’adquirí una campana i s’arre-
glà la sagristia i s’instal·laren els bancs. El 1959 la sagristia es restaurà. 

EL BRUC, SANTA MARIA

D’aquesta parròquia del Bruc, s’informa de la desaparició dels següents retaules: el de la 
Mare de Déu del Roser i el de Sant Roc. Eren retaules del renaixement, i un cop acabada 
la guerra, alguns es recuperaren (pàg. 66). També desaparegué un retaule neoclàssic de la 
Mare de Déu del Roser, i una imatge gòtica de la Mare de Déu (pàgs. 71 i 73). L’informe diu 
que un delegat del CNT va pertorbar la convivència que abans havia dominat el poble, doncs 
aquesta sempre havia existit entre patrons i obrers, entre propietaris i rabassaires (pàgs. 37 
i 46). L’antic temple parroquial del Bruc, tot i que no sofrí greus desperfectes el 1936, fou 
profanat i la coberta quedà en un estat deplorable. La casa rectoral, en ser habilitada com a 
vivenda de refugiats, quedà també molt afectada.

Acabada la guerra, es restablí immediatament el culte, i es donà inici a les obres de restaura-
ció del temple i de la casa rectoral, dirigides des del 1957 per l’arquitecte Pallàs. Des de l’any 
1940 al 1941 es pintà l’església i s’habilità la rectoria. Des de 1944 al 1957 es feren els bancs, 
s’inaugurà l’altar de la Mare de Déu de Montserrat i es col·locaren les campanes noves. Des 
de 1957 es va reformar totalment l’altar major Es va construir la capella del Santíssim Sagra-
ment i es va restaurar una capella romànica amb pintures murals dels segle XIII. L’any 1960 
es restaurà el campanar romànic, construït el 1080.

EL PAPIOL, SANTA EULÀLIA

De la parròquia de Santa Eulàlia d’El Papiol, l’informe diu que l’alcalde manà que el rec-
tor marxés del poble i fos posteriorment expulsat, tot i que alguns dirigents revolucionaris 
ajudaren a fugir (pàgs. 38 i 46). L’informe denuncia que desaparegueren: el retaule gòtic de Sant Joan Despí
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Ntra. Senyora del Remei (pàg. 65), el retaule major barroc, i el retaule també barroc de Sant 
Isidre (a. 1711). També desaparegueren un notable retaule gòtic (pàg. 77) i un sepulcre gòtic 
del segle XIV (pàg. 77).

La revolució arrasà fins els fonaments aquesta església parroquial d’estil ogival, la cons-
trucció de la qual es remuntava al segle XIV. Destruïts els altars, foren cremats fora de la 
població; i el setembre de 1936, per decret del “comitè local” i de l’Ajuntament del poble es 
procedí a la demolició total. La casa rectoral, respectada en principi, fou posteriorment sa-
quejada pels refugiats de guerra. L’arxiu parroquial se salvà completament. El cementiri fou 
confiscat (pàg. 88).

El seu rector, Mn. Magí Vidal, que sobrevisqué a la persecució, inicià les obres de recons-
trucció. Les obres van seguir un ritme molt uniforme. Any rere any a través de subscripci-
ons, donatius i altres procediments, es va aconseguir avançar en la construcció.

EL PLA DEL PENEDÈS, SANTA MAGDALENA

El juliol de 1936, aquesta església parroquial fou saquejada i incendiada per individus de la ma-
teixa població coaccionats per elements forasters i de comú acord amb les autoritats locals. La 
fàbrica del temple resistí l’acció del foc, per això més tard es destinà com a magatzem. Tots 
els objectes de culte es perderen, foren cremats o robats, i només es pogué recuperar una 
creu processional de plata i dos calzes. La casa rectoral sofrí escassos desperfectes: es des-
tinà a habitació pel mestre del poble, i posteriorment a alberg de refugiats de guerra. L’ar-
xiu parroquial desaparegué per complet. Les obres de restauració foren iniciades per Mn. 
Francesc Matute. 

El 1943 es restaurà l’altar del Roser; l’any 1948 es construí l’altar major; i el 1957 s’enrajolà 
i pintà el temple.

 

EL PRAT DE LLOBREGAT, SANT PERE I SANT PAU

La revolució de 1936 s’acarnissà amb el temple parroquial d’aquesta feligresia com en po-
ques altres parròquies. Durant els primers dies fou incendiat, i després arrasat fins els fona-
ments. Mn. Antoni Martí que la regentava, en aquelles circumstàncies, morí assassinat.

De la parròquia d’El Prat de Llobregat, l’informe ens diu que van desaparèixer: un retaule 
renaixentista de la Mare de Déu del Carme (pàg. 66), un retaule barroc de l’altar major i el 
de Sant Isidre, ambdós barrocs (pàg. 69), i una notable creu processional (pàg. 85).  

La casa rectoral tingué la mateixa mala sort que el temple; l’arxiu desaparegué entre les fla-
mes. El campanar fou també destruït i les campanes robades.

Poc després de finalitzar la guerra, Mn. Josep Farrés Poch, inicià la reconstrucció que ha 
continuat fins els nostres dies. Sota la direcció tècnica de l’arquitecte Joaquim de Moragas 
es començà per construir la cripta. Les campanes foren consagrades pel Dr. Gregorio Mo-
drego i Casaus el 27 de setembre de 1960.

Reportatge informatiu i fotogràfic
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El Prat de Llobregat, Sant Pere i Sant Pau
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ELS HOSTALETS DE PIEROLA, SANT PERE

L’informe d’Hostalets de Pierola diu que “un home es posà molt dur i valent” en el moment 
en què es volia destruir el temple. Tanmateix, la destrucció de l’església arribà indefectible-
ment i la portà a terme gent de la localitat, tot i que coaccionats violentament per escamots 
foranis del poble (pàg. 45). El mateix informe denuncia la desaparició dels següents retaules: 
un plateresc de la Mare de Déu del Roser, un retaule barroc de Sant Pere de l’any 1732 pro-
cedent del Reial Monestir de Pedralbes (pàg. 67), un retaule rococó de l’altar major (pàg. 
70), una imatge romànica de Sant Pere (pàg. 73), i una imatge gòtica de Sant Pere (pàg. 73). 
Desaparegueren les campanes (pàg. 85), i el cementiri fou confiscat (pàg. 88).

El temple parroquial, d’estil romànic, però de construcció moderna ja que s’inicià la seva 
edificació l’any 1931, fou greument profanat el juliol de 1936. Amb tot, l’edifici es respectà 
en la seva integritat, essent destinat com a magatzem. 

La casa rectoral quedà intacta i l’ocupà l’alcalde com a residència. Se salvà íntegrament l’ar-
xiu parroquial.

El mes de gener de 1940, el mateix rector, Mn. Josep Vivó, que sobrevisqué a la persecució, inicià 
la reconstrucció dirigida per l’arquitecte Sagnier. L’any 1943 s’acabà la construcció de l’edifici. 
L’any 1952 es beneí el campanar i les campanes. L’any 1953 s’inaugurà el baptisteri. L’altar major, 
construït el 1956, fou consagrat el 1958, i el mateix any es decorà el presbiteri. L’any 1960 es beneí 
la imatge de Sant Pere, titular del temple, i el 1962 es construí el pòrtic d’entrada.

ESPARREGUERA, SANTA EULÀLIA

L’informe de Santa Eulàlia d’Esparraguera és molt ampli i explica l’ambient que hi havia 
abans de la guerra civil. El rector, Mn. Jaume Crespi, es queixava que hi havia una esco-
la “llibertària” amb més de 70 alumnes, anomenada “escola literària” (pàg. 37). També es 
queixava que el 40 % dels nascuts del febrer al juliol del 1936 no es batejaren (pàg. 39). Pocs 
mesos abans d’esclatar la guerra, els grups de dretes foren desarmats (pàg. 43). L’informe 
denuncia la desaparició d’un retaule gòtic de l’altar major, i un altre també gòtic dedicat a 
Santa Maria del Roser (pàg. 65). També desaparegueren: una imatge de la Mare de Déu del 
Remei (pàg. 73), dues taules del segle XVI figurant “dos reis amb espases” (pàg. 78), una 
veracreu de 60 x 28 cm., així com una custòdia de 90 cm. (pàg. 82). Altres objectes foren 
destruïts; un orgue molt bo d’època renaixentista (pàg. 79), les campanes (una d’elles de més 
d’un metre de diàmetre), i, per últim, també desaparegué la imatge romànica de la Mare de 
Déu del Puig (pàg. 73). Resumint, aquest grandiós temple, beneït el 1612, d’estil gòtic, fou 
també saquejat i incendiat el 1936. La major part de les imatges i els retaules foren cremats 
a l’entrada de la població. El temple quedà es estat deplorable, destinant l’espai del temple 
durant la guerra a dipòsit de llenya i carbó, garatge i parc de l’exèrcit revolucionari.

La casa rectoral fou igualment saquejada i incendiada. Quedaren només les parets i unes 
poques bigues i teules. L’arxiu parroquial fou destruït totalment.
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L’any 1941 l’esmentat rector, Mn. Jaume Crespi, que regentava la parròquia el 1936, inicià 
la reconstrucció del temple parroquial. Dividí la nau en dues parts. La que estava sota el 
cor (a l’entrada de l’església) s’emprà com a temple fins el 1949. Continuaren la restauració 
els Mns. Josep M. Garriga i Josep M. Garcia. Aquestes obres foren confiades a l’arquitecte 
Manuel Puig Janer. Des del 1941 fins els nostres dies s’ha anat reconstruint poc a poc tot 
el temple, i en l’actualitat està en un estat excel·lent i molt majestuós, incloent un campanar 
que destaca entre les cases d’Esparreguera.

ESPLUGUES DE LLOBREGAT, SANTA MARIA MAGDALENA

De l’església d’Esplugues, l’informe afirma que abans del 1936 hi havia un ambient revolu-
cionari de tensa confrontació contra l’església (pàg. 37). Aquest temple parroquial, del se-
gle XVIII, fou greument profanat i incendiat dos cops durant el mes de juliol de 1936; els 

murs quedaren esquerdats i la co-
berta s’esfondrà. En aquest context 
van desaparèixer: el retaule barroc 
de Sant Lluís (pàg. 69) i les imatges 
barroques de la Mare de Déu del 
Roser, de Ntra. Senyora de Gràcia, 
entre d’altres (pàg. 74). També fou 
destruït l’orgue (pàg. 74).

La casa rectoral fou reduïda a en-
derrocs i les escoles parroquials in-
cendiades i habilitades per la Creu 
Roja. L’arxiu parroquial quedà 
completament destruït.

En finalitzar la guerra el seu  rec-
tor, Mn. Llorenç Castells, inicià les 
obres de reconstrucció del temple 
i de la casa rectoral. Aquestes fo-
ren continuades per Mn. Joan Cot 
i Mn. Lluís Banqué. L’any 1941 es 
restablí el culte en el temple, essen-
cialment reconstruït. Les dues no-
ves campanes es col·locaren l’any 
1942. El 1955 es consagrà l’altar ma-
jor. La reconstrucció i decoració del 
baptisteri es produí durant el 1958 i 
l’any següent es reconstruí l’altar de 
la Mare de Déu de Montserrat. Úl-
timament, el 1960, es decorà el tem-
ple, es reconstruí la sagristia i s’elec-
trificà  el toc de campanes. 
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FONT-RUBÍ, SANT PERE I FÈLIX

En els inicis de la guerra civil de 1936, el dia 25 de juliol, fou incendiat el temple parroquial, 
del segle XVI. L’interior quedà devastat conservant-se només les parets mestres.

La casa rectoral quedà deteriorada en algunes habitacions, així com la muralla de bastiment 
de la mateixa, que es derruí en part.

Durant l’època de la guerra s’utilitzà l’edifici per albergar refugiats. Els llibres sagramentals 
de l’arxiu parroquial foren destruïts totalment.

Acabada la guerra, es restablí el culte en el temple parroquial, i el 1940 el nou rector, Mn. 
Francesc Matute, inicià les obres de reconstrucció i restauració, prosseguides pels rectors 
successors, Mns. Gili, Elías i Crespiera. 

FONT-RUBÍ, SANTA MARIA DE BELLVER

El 24 de juliol del 1936 el temple fou totalment arrasat, així com els objectes de culte. Tam-
bé fou destruït l’arxiu. El cos de l’edifici, que pogué restar dempeus, esdevingué la seu del 
Sindicat d’Unió de Rabassaires, i, posteriorment, faria les funcions de dipòsit de benzina del 
camp d’aviació del Pla del Penedès. Les campanes foren estimbades. 

De l’informe de Santa Maria de Bellver, a Guardiola de Font-Rubí, es dedueix que la majo-
ria del poble reaccionà amb indiferència davant les notícies del que anava succeint el juliol 
del 1936. Tanmateix, tot seguit el temple fou víctima de la destrucció, així com els objectes 
de culte, però ningú del poble fou autor actiu del desastre (pàg. 45). El mateix poble es posà 
a favor del rector (pàg. 46). Desaparegué un retaule renaixentista de l’altar major, amb pla-
fons pintats (pàg. 66), un retaule neoclàssic de l’altar major (pàg. 71), i una imatge barroca 
de la Mare de Déu del Roser (pàg. 75). 

La casa rectoral es va respectar, i el 1941 el rector, Mn. Pere Font, inicià la reconstrucció. El 
mateix any es va beneir la campana, i el 1954 s’erigí l’altar de la Puríssima Concepció. 

La pila de les fonts baptismals serví de pica per rentar els plats, i les campanes foren roba-
des. 

El 1941, el rector, Mn. Pere Font, començà la reconstrucció. L’any 1941 s’erigí l’altar major 
i es reposà l’enrajolat l’any següent. El 1941 es beneí una campana, i el 1954 s’erigí l’altar de 
la Puríssima Concepció.

GAVÀ, SANT PERE

L’informe diu que hi havia una sanguinària i terrible patrulla de control, que juntament amb 
el comitè local, assassinaren moltes persones (pàg. 46). Els anys anteriors a la guerra es va 
prohibir portar el viàtic públicament (pàg. 39). Es va destruir el temple, i amb ell també els 
retaules barrocs del Roser (de l’altar major), del Sant Crist, i de Sant Nicasi (pàg. 67). 

Reportatge informatiu i fotogràfic
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GELIDA, SANT PERE

L’informe de l’església de Gelida ens diu que durant tot l’octubre del 1934, en haver perill 
d’incendi, es tornaven grups de vigilància per si arribaven els incendiaris (pàg. 39). L’informe 
diu que es coneix que hi havien llistes negres contra els catòlics (pàg. 39). Van desaparèixer: 
una capa pluvial de vellut vermell, casulles del mateix color i qualitat, una franja daurada 
representant Sant Miquel, la Mare de Déu i Sant Pere (pàg. 81), i es va confiscar el cemen-
tiri parroquial (pàg. 88). Posteriorment, a finals del mes de juliol del 1936, van incendiar el 
temple. La fàbrica resultà notablement mutilada. Els altars i demés objectes de culte foren 
totalment destruïts. El campanar quedà intacte, però fou robada la campana major.

Convertida la casa rectoral en residència de la F.A.I., no sofrí danys considerables. De l’ar-
xiu parroquial se salvaren els llibres sagramentals quasi en la seva totalitat.

A principis de setembre de 1939, Mn. Narcís Seguer inicià les obres de reconstrucció que 
prosseguiren els seus successors Mns. Jaume Estrada, Josep Vilaseca, Carles Comas i Fran-
cesc Pujol. La direcció tècnica d’aquestes obres fou confiada a l’arquitecte Isidre Puig Bo-
ada. Reparat el més urgent, fou col·locada la taula de l’altar major el 1940. El 1947-1948 es 
construïren en part els altars de la Mare de Déu de Montserrat i de la Puríssima, i es pavi-
mentà el temple. El 1951-1953 fou posada la imatge de Sant Pere, tallada en pedra, a l’altar 
major i es construí una fornícula; s’instal·laren els vidres i la rosassa, es col·locà la barana de 
ferro forjat al presbiteri; es construïren els confessionaris i bancs. El 1957 (primer centenari 
de la col·locació de la primera pedra del temple) es consagrà l’altar major i es col·locà el re-
taule de marbre i bronze. L’any 1958 es procedí a la decoració del presbiteri, i es col·locà el 
baldaquí. L’any 1960-1961 es reparà la teulada.

LAVERN, SANT PERE

De Sant Pere de Lavern, l’informe diu que la destrucció del temple la van dur a terme gent 
del poble, tot i que coaccionats violentament per escamots aliens (pàg. 45). Així, doncs, el 
juliol de 1936, aquest temple parroquial fou incendiat, i s’esfondrà la teulada a causa del 
foc. En la crema desaparegué l’altar major, barroc, considerat com una de les millors obres 
d’aquest estil a Catalunya (pàg. 67).

El campanar quedà intacte però s’endugueren les campanes.

La casa rectoral fou espoliada i sofrí greus desperfectes.

L’any següent d’acabar la guerra, començà la reconstrucció, tasca encomanada al contractis-
ta Joan Moliner. El dia 6 de febrer de 1944 tingué lloc la solemne consagració de l’altar ma-
jor. La construcció i decoració de l’altar de la Puríssima es portà a terme durant l’any 1955. 
El dia de Sant Josep de l’any 1941 es consagrà una campana, i el desembre de 1959 es decorà 
el baptisteri. L’altar del Sagrat Cor de Jesús fou inaugurat el 22 de juliol de 1957.

Reportatge informatiu i fotogràfic
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LA BEGUDA ALTA, IMMACULADA CONCEPCIÓ

El temple d’aquesta tinença parroquial fou completament saquejat durant els inicis de la 
guerra civil, i incendiats els altars, les imatges i els bancs. No obstant això la fàbrica no sofrí 
cap dany, per la qual cosa fou confiscada i destinada per magatzem. La casa rectoral encara 
no existia.

Durant els primers mesos de l’any 1939 el rector de Masquefa, Mn. Ricard Serrajordia, ha-
bilità el temple pel culte. Les campanes es col·locaren l’any 1944. 

L’interior del temple fou pintat el 1954. El 1960 es construí el cancell. 

L’any 1948 el temple fou cedit definitivament a l’Arquebisbat de Barcelona. Abans perta-
nyia als senyors de la finca “Casa Simón” que acordaren la cessió perquè es destinés al culte 
catòlic. El mateix succeí amb una casa contigua que serveix de rectoria a condició que fos 
habitada per un sacerdot.

LA GRANADA, SANT CRISTÒFOL

L’informe de la parròquia de La Granada afirma que el comitè local va impedir que s’exe-
cutés una “llista negra” (pàg. 44). També diu que la destrucció del temple no fou imputable 
a cap feligrès (pàg. 45). Van desaparèixer o quedaren molt malmesos: el retaule barroc de 
l’altar major, molt ornamentat, i alguns retaules laterals (pàg. 69), una imatge gòtica del Ro-
ser (pàg. 73), el retaule renaixentista del segle XVI amb Sant Nicolau al plafó central (pàg. 
77), i la custòdia (pàg. 84).

Durant la nit del 23 de juliol de 1936 es presentaren al poble de la Granada uns forasters 
disposats a incendiar el temple parroquial. Negociant l’assumpte amb alguns valents feligre-
sos que sortiren a defensar el temple, però convingueren en treure a fora els altars —alguns 
objectes de gran valor artístic— i altres utensilis de culte per cremar-los. La fàbrica quedà 
intacte i es pogueren salvar dues de les quatre campanes existents, el rellotge i el reliquiari 
de Sant Cristòfol. El temple, durant la guerra, fou destinat a magatzem.

La casa rectoral quedà intacta, però en ser habitada per molts refugiats, aquests l’espoliaren 
de tots els atuells i mobiliari. De l’arxiu parroquial pogueren salvar-se els llibres sagramen-
tals més recents.

El 1939, en tornar a fer-se càrrec de la parròquia Mn. Jaume Colet, començà la reconstruc-
ció del temple, iniciant-se per l’interior. L’altar del Sagrat Cor es construí l’any 1944 i l’altar 
major el 1945. El 1948 s’inaugurà el de la Mare de Déu de Loreto. L’any següent pogué por-
tar-se a terme la col·locació de l’enrajolat en el presbiteri i la sagristia. El 19 de juliol de 1959 
s’inaugurà la casa rectoral nova, i el Centre Parroquial el 8 de desembre de 1960. L’any 1992 
es va escriure una àmplia monografia sobre la parròquia dels autors Casanovas, Àlvarez i 
Martí i Bonet.
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LA GUÀRDIA, SANT PAU

L’informe diu que desaparegueren: un Sant Crist amb les imatges simbòliques de la Fe, l’Es-
perança i la Caritat, d’estil renaixentista (pàg. 74), un retaule rococó de l’altar major (pàg. 
70), i una imatge neoclàssica de Sant Miquel (pàg. 76).

LA LLACUNA, SANTA MARIA

L’informe de Santa Maria de La Llacuna ens diu que els feligresos hagueren de cremar el 
temple sota amenaça de les pistoles “d’escamots forasters” (pàg. 45). El comitè local intentà 
salvar el rector (pàg. 46). Desaparegué un retaule barroc de Sant Llorenç (pàg. 67), i els ob-
jectes d’orfebreria, en part, es van salvar, i actualment (a 2008) es troben al Museu Diocesà 
de Barcelona, tot i que alguns dels anteriors, durant la guerra civil, foren lliurats a l’oficina 
de «recuento de metales instalada en el parque de Montjuic», i per tant el poble no els va 
recuperar (pàg. 83).

En presentar-se a la localitat el mes de juliol de 1936 un centenar de persones amb ànim de 
saquejar i incendiar el temple i la casa rectoral, les autoritats del poble s’esforçaren per sal-
var els edificis. L’església parroquial, doncs, no fou incendiada, però fou saquejada de tots 
els seus ornaments, imatges i algunes joies, causant alguns desperfectes en la fàbrica. Es po-
gué salvar l’altar major i altres dos, així com dues campanes del rellotge. El temple fou con-
vertit en magatzem i després s’instal·là en ell el sindicat.

La casa rectoral sofrí danys de poca consideració. L’arxiu, de gran valor per la seva antigui-
tat, fou notablement mutilat.

El 1939 s’inicià la reconstrucció, i es reposaren les principals imatges (Patrona —Mare de 
Déu—, Sant Crist, etc.). L’any 1946 es pavimentà i es restaurà la capella del Santíssim. De 
1955 a 1960 es van portar a terme vàries millores en altars, bancs, imatges i il·luminació, i 
l’actual rector (a. 2008), Mn. Joan Mata Munné, ha restaurat íntegrament i amb molta cura 
tant el temple de La Llacuna, com el de Màger.

LA PALMA DE CERVELLÓ, SANTA MARIA

L’informe de Santa Maria de La Palma de Cervelló, afirma que la Generalitat de Catalunya, 
el dia 16 de desembre del 1937 va confiscar una custòdia amb quatre riques aplicacions i 228 
diamants petits (pàg. 82). Desaparegué també una imatge barroca del Roser (pàg. 75).

Aquest temple parroquial, el 1936 fou greument profanat i saquejat. Les imatges, bancs, etc. 
foren cremats en la via pública. L’església serví d’alberg als refugiats que cuinaven i dormien 
en ella.

La casa rectoral sofrí desperfectes: fou confiscada pel comitè i, després, per l’Ajuntament 
del poble.

Reportatge informatiu i fotogràfic
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La reconstrucció s’inicià el gener de 1939, essent rector Mn. Manuel Aragó, i fou confiada 
a l’arquitecte Alexandre Tintoré. Ha seguit aquest procés: reconstrucció dels altars laterals 
i reposició d’imatges, entre els anys 1939 i 1947; el juny de 1950, ampliació del temple; res-
tauració de la part antiga que es realitzà el juny del següent any, i el mateix mes del 1956 fou 
inaugurat solemnement l’altar major; el 1959 quedà renovada la casa rectoral i el 1960 fou 
decorat el temple. 

LA TORRE DE CLARAMUNT, SANT JOAN

L’informe de La Torre de Claramunt diu que la destrucció del temple no fou imputable a 
cap feligrès (pàg. 45). Desaparegueren: el retaule de l’altar major i el de Sant Isidre, d’estil 
neoclàssic (pàg. 74), i la creu processional (pàg. 85). L’església quedà sense campanes (pàg. 
86). 

Es pot parlar d’una forta influència de La Pobla de Claramunt, sobre la Torre de Claramunt, 
segons es pot deduir de les pàgines 37, 43, 47, 68, 71, 74, 79, 85, 86 i 88.

El dia 22 de juliol de 1936 aquest temple parroquial fou saquejat i incendiat “per uns foras-
ters”. La fàbrica quedà totalment mutilada per efecte del foc, sense teulada i amb la volta 
en molt mal estat.

La casa rectoral, en ser convertida en sindicat agrícola de la població, no sofrí danys impor-
tants. De l’arxiu parroquial només se salvaren els borradors dels últims anys.

Acabada la guerra, Mn. Antoni Puig, rector, restablí el culte i inicià les obres de reconstruc-
ció, prosseguides pels Mns. Jaume Ximenes, Josep Llorens i Mn. Miquel Arenas. 

LES CABANYES

De Les Cabanyes tenim l’informe amb la notícia de què un mes abans d’iniciar-se la guerra, 
se li va notificar al rector que no podia viure a la casa rectoral, ni cuidar-se del servei espi-
ritual de la parròquia (pàg. 37). Desaparegueren: el retaule major gòtic, del segle XV, amb 
pintures que representaven episodis de la vida de Sant Cebrià (pàg. 64), i una capa pluvial 
verda amb rics brodats (pàg. 80).

Aquest temple parroquial fou, doncs, el juliol de 1936, mutilat a la fàbrica i els objectes de 
culte foren llençats a les flames, a excepció dels vasos sagrats, que, dipositats en la casa del 
“comitè”, pogueren ser recuperats posteriorment (a. 1939) en gran part. Les campanes de-
saparegueren, i de l’arxiu parroquial només se salvaren alguns llibres.

La casa parroquial fou destruïda parcialment. La tancaren i tragueren l’enrajolat.

La reconstrucció del temple fou iniciada el 8 de juny de 1939 per Mn. Josep Taulats. La diri-
gí tècnicament l’arquitecte Jordi Cantó. El dia 9 de novembre de 1959 s’inaugurà la decora-



251

ció de l’altar major i de les capelles. El mateix dia tingué lloc la benedicció de la imatge del 
patró titular, Sant Valentí.

MÀGER, SANT PERE

De l’informe de Màger podem deduir que la destrucció del temple no és imputable a cap fe-
ligrès (pàg. 45). Desaparegueren: el retaule major, el de la Immaculada, i el de la Mare de 
Déu del Roser, tots ells neoclàssics (pàg. 70), i una casulla brodada amb seda i or (pàg. 81). 

Resumint, doncs, aquesta església parroquial, emplaçada en el terme municipal de La Lla-
cuna, fou saquejada i incendiada el juliol de 1936. Tot desaparegué enmig de les flames. En-
tre les imatges perdudes es mereix citar la del Sant Crist, del segle XII, que era tinguda amb 
gran veneració pel poble. De les joies, unes desaparegueren, i altres se salvaren per estar 
amagades a la casa rectoral. La Diputació de Barcelona restaurà l’església el 1980.

La casa parroquial sofrí seriosos desperfectes. Havent quedat abandonada, uns refugiats de 
guerra trencaren els vidres i arrencaren les portes. Finalment serví d’alberg per uns carbo-
ners; el 1945 amenaçava runa i fou derruïda.

MARGANELL, SANTA CECÍLIA

De Marganell, l’informe diu que l’alcalde va convèncer als “revolucionaris” de què no encen-
guessin el temple (pàg. 45). Desaparegué una creu processional de notable valor (pàg. 85), i 
es quedà sense campanes (pàg. 86).

El juliol de 1936, es presentaren en aquesta població uns forasters, amb la intenció d’in-
cendiar l’església parroquial i saquejar la casa rectoral. Així ho feren. En gran part, doncs, 
l’església parroquial, que queda allunyada del nucli del poble, fou cremada i destruïda. Les 
campanes es trencaren brutalment i desaparegueren.

La casa rectoral fou parcialment destruïda i saquejada, però pogueren salvar-se la major 
part dels llibres de l’arxiu parroquial.

Degut a la llunyania del temple respecte al poble i tenint present les necessitats pastorals, 
el rector, Dom Remigi Aixelá, monjo de Montserrat, inicià l’any 1940 l’edificació de la nova 
església parroquial. Les obres foren dirigides per Dom Celestí Gusi, monjo també de Mont-
serrat. El nou temple és de línies modernes i senzilles. Amb donatius personals, préstecs 
de jornals, i l’ajuda del “Servei Nacional de Regions Devastades”, l’any 1944 ja és pogué de 
nou utilitzar. Cal observar que fins aquest moment s’usà com a temple provisional l’entrada 
d’una casa situada en el casc antic de la població.

Reportatge informatiu i fotogràfic
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MARTORELL, SANTA MARIA

L’informe de Martorell és molt ampli. Els feligresos amagaren els objectes de culte, però, 
després, van ser obligats a lliurar-los (pàg. 45). Hi havia una sanguinària i terrible patrulla 
“de control” que, amb el comitè local, causaren molts assassinats (pàg. 46). Desaparegue-
ren: un retaule renaixentista del Roser, obra del gran artista Pujol (Agustí) (pàg. 66), el no-
table orgue barroc (pàg. 79), una capa pluvial brodada, una creu processional que fou recu-
perada de nou el 1941, tot i que molt malmesa (pàg. 85), i la veracreu (pàg. 87). L’informe 
també ens diu que en els murs del cementiri es matava a molta gent (pàg. 88).

Aquesta església arxiprestal, fou incendiada el juliol de 1936 —als tres dies de l’esclat de la guer-
ra— per “elements forasters” (persones) secundats per altres de la vila. Es provocà l’incendi per 
dos cops; el temple quedà destruït completament, quedant dempeus només algunes restes de pa-
rets. Entre les peces que es perderen cal destacar un altar barroc i l’orgue, construït el segle XVI.

La casa parroquial fou destruïda també, no quedant res més que alguna paret ruïnosa di-
fícilment aprofitable. No obstant se salvà l’arxiu parroquial traslladat al jutjat per ordre del 
jutge de la població. Només s’ha de lamentar la pèrdua d’alguns documents antics.

Dirigiren les obres de reconstrucció els arquitectes Srs. Folguera i Ros, i s’iniciaren quan 
Mn. Lluís Reverter era el rector de la parròquia. Mn. Marçal Martínez, les va continuar. El 
4 de maig de 1941 es col·locà la primera pedra; la construcció de la fàbrica del temple s’acabà 
el 1943. El 5 de març de 1944, el Dr. Gregorio Modrego Casaus beneí el nou temple i consa-
grà el nou altar major. En aquest mateix any s’inaugurà l’altar de la Mare de Déu de Mont-
serrat i es beneí el del Carme. L’any 1959 es construí l’altar del Sagrat Cor, i l’any següent, el 
de la Puríssima i la capella del Sant Crist.

MASQUEFA, SANT PERE

L’informe de Masquefa diu que els dies previs a l’esclat de la guerra, pels carrers es feien burles 
als capellans (pàg. 37), i moltes cases foren saquejades a causa dels objectes religiosos. Molts 
van ser delatats, i altres van desertar entre els seglars (pàg. 46). Desaparegué una imatge ro-
mànica de la Mare de Déu de la Mercè (pàg. 73), un Sant Crist barroc procedent de l’Hospital 
de la Santa Creu de Barcelona (pàg. 74), una creu processional, encensers, i un reliquiari de 
Sant Valentí (pàg. 84). També fou malmesa l’antiga parròquia (romànica) de Masquefa.

El juliol de 1936 aquest temple parroquial fou confiscat, i així escapà de la destrucció. Mal-
grat tot, els desperfectes causats tant a la fàbrica del temple com a la casa rectoral foren 
conseqüència del bombardeig del dia 22 de gener de 1939. El temple, durant aquest període, 
serví de magatzem, de mercat, tallers, etc., i la casa rectoral fou destinada, en part, a escola 
laica de pàrvuls, i la resta a escorxador i vivenda de refugiats. La reconstrucció s’inicià l’any 
1940, en què s’erigiren tres altars: el 1944 es col·locaren 24 vidrieres, i el 1954 la rosassa de la 
façana i l’enrajolat de la nau central. L’any 1961 es col·locà el retaule o tríptic en l’altar major 
amb les respectives peanyes artístiques pels sants patrons. També el mateix any, es portà a 
terme la decoració de l’altar del Sant Crist i la col·locació de dues làmpades.
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MEDIONA, SANT JOAN

De l’informe de Sant Joan de Mediona es dedueix que la destrucció del temple fou causada 
per gent del poble, tot i que coaccionats per escamots aliens al mateix poble (pàg. 45).

La parròquia s’erigí canònicament el 1857. El temple parroquial s’instal·là en el que havia 
estat fins aquella data la capella particular de “Cal Marqués”. En la guerra del 1936 aquest 
temple fou profanat, però no sofrí cap incendi. Quan acabà la guerra es reconstruí tot el que 
s’havia deteriorat. El 1949 s’encarregà de la parròquia Mn. Joan Rius Falcó, qui millorà no-
tablement la decoració.

L’arxiu parroquial s’aconseguí salvar de la destrucció, per tant els documents. Alguns d’ells, 
molt importants, remunten a la mateixa data d’erecció de la parròquia.

MEDIONA, SANTA MARIA

L’església de Mediona també fou visitada pels incendiaris anarquistes del juliol del 1936. 
Cremaren el mobiliari litúrgic, altars, imatges, escultures, decoracions pictòriques, talles... 
Gran part de la pedra del parament i els arcs foren calcinats. Només se salvà, gràcies a la 
devoció d’uns veïns, el Sant Crist, que després de la seva restauració, fou de nou venerat.

L’informe de Santa Maria de Mediona afirma que desaparegué un retaule barroc de Sant 
Nicolau i Sant Crist (pàg. 70), un retaule rococó de Sant Faust (pàg. 70), un retaule neoclàs-
sic de l’altar major (pàg. 73) i una creu processional (pàg. 85). L’església i casa annexa, situa-
des a l’interior del recinte del castell, és el més important i el que es conserva en millor estat 
d’aquella contrada. L’església és d’una sola nau, d’estil romànic.

La construcció de la mateixa s’atribueix a finals del segle XII, menys l’absis que es considera 
del segle XIV. Pel Sant Crist, que ha estat i encara es considera objecte de tradicional i pro-
funda devoció en la comarca, es construí expressament una capella d’estil neoclàssic, que 
fou inaugurat l’any 1742.

L’any 1954, amb l’aprovació del Sr. Bisbe de la diòcesi, la parròquia i el Sant Crist foren tras-
lladats al barri de Sant Pere Sacarrera, situat dins dels límits parroquials de Santa Maria de 
Mediona, on existeix una capella dedicada a Sant Pere, d’estil romànic d’escàs valor.

 

MIRALLES, SANTA MARIA

Segons l’informe, l’Ajuntament de Miralles es va negar a assistir a les festes religioses ja un 
any abans d’esclatar la guerra (pàg. 37). Van desaparèixer: un retaule barroc del 1710 del 
Roser (pàg. 68), i un retaule de Sant Romà del segle XVI (pàg. 78). Abans de la guerra es 
comunicà al rector que ja no tenia cap dret sobre les possessions parroquials (pàg. 40). El 
juliol de 1936 dotze individus vinguts d’Igualada, amb una escorta d’homes de la localitat, 
prengueren foc a les imatges, altars i objectes de culte. Les imatges i l’altar de l’església anti-
ga foren destrossats i incendiats un any després. L’església nova de Miralles fou desfigurada 
exteriorment traient el campanar d’espadanya i àdhuc la forma de l’església.
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Pitjors danys sofrí l’església parroquial antiga: li foren tretes les teules, derruïren el campa-
nar d’espadanya i robaren bona part de les pedres exteriors. L’església nova fou inacautada 
i destinada a diversos usos.

En la casa rectoral, es causaren desperfectes, que després foren reparats. Durant aquest 
temps la rectoria serví de vivenda i de magatzem de gra.

El regent, Mn. Daniel Canals, començà el 1942 la reconstrucció de l’església nova, i el 1947 
la de l’antiga. La direcció de les obres fou encomanada a l’arquitecte Josep Brugal. El 1940 
el temple nou es reconstruí, així com l’altar de la Mare de Déu dels Dolors; el 1945 es beneí 
una campana, i el 1946 es col·locaren les vidrieres. L’altar major es construí el 1956. El 1947 
es tragué del temple antic la forma ogival del sostre feta de guix apareixent la forma primi-
tiva romànica.

MOLANTA, SANT PERE

Segons l’informe, mesos abans de la guerra, es coaccionà els fidels perquè no assistissin a 
missa, i els hi tiraven pedres si algú gosava anar-hi. Van marcar les cases dels catòlics practi-
cants amb creus negres (pàg. 38). En principi van defensar al sacerdot, però més tard el van 
perseguir per les muntanyes fins que el van trobar i el van assassinar, profanant el seu cos 
(pàg. 46). L’església fou destruïda, així com el retaule barroc de l’altar major i un de Sant 
Isidre del 1687 (pàg. 68). 

MOLINS DE REI, SANT BARTOMEU DE LA QUADRA

Aquest temple parroquial, en la guerra civil del 1936, fou incendiat i seguidament dinamitat, 
fins arrasar-lo. Les campanes sembla que foren foses.

L’informe de Sant Bartomeu de la Quadra, a Molins de Rei, afirma que desaparegué el re-
taule major del segle XV, molt important, amb plafons pintats amb la imatge de Sant Bar-
tomeu de talla en la fornícula central. També desaparegué el retaule gòtic del Roser, amb 
fragments de vàries èpoques, especialment dels segles XVI i XVII (pàg. 64), un retaule bar-
roc de la Mare de Déu del Roser, de singular valor, un retaule de Sant Antoni (pàg. 67), i un 
retaule neoclàssic de Sant Isidre (pàg. 71).

La casa rectoral sofrí el mateix que el temple parroquial. L’arxiu desaparegué sota les fla-
mes.

Acabada la guerra, es confià la cura pastoral d’aquesta parròquia a Mn. Enric Paradeda, 
rector de Molins de Rei, que inicià les obres de reconstrucció el 1943. Suspeses l’any 1946, es 
reprengueren el 1954. En dit any es pintà tot el temple i es col·locaren els bancs. L’any 1956, 
després de fer-se càrrec el rector, Mn. Ignasi Armengou, es beneïren les noves campanes. 
Durant el període de 1956 a 1961 es va atendre a la decoració del temple, a l’adquisició d’or-
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naments litúrgics, a la decoració de l’absis de l’altar major, a la instal·lació de la llum elèctri-
ca, i en l’actualitat, al paviment i a la sagristia. 

MOLINS DE REI, SANT MIQUEL

De l’informe de Sant Miquel de Molins de Rei, es dedueix que fou destruït el retaule barroc 
de Sant Antoni, del 1726, així com el de Santa Llúcia, també barroc (pàg. 69). Es destruí 
l’orgue (pàg. 79), i una campana que mesurava més d’un metre de diàmetre (pàg. 86). 

Aquest temple parroquial, d’estil neoclàssic, a mitjans d’agost de 1936 fou incendiat i destru-
ït implacablement: aquella enorme mola es convertí en una muntanya de runes.

Quedà en peu només el campanar perquè en ell estava col·locat el rellotge, però desapare-
gueren les campanes. Els objectes que es pogueren salvar eren d’escàs valor.

La casa rectoral, igual que el temple, fou destruïda. L’arxiu parroquial cremà entre les fla-
mes.

L’octubre de 1940 es començà la tasca de reconstrucció, que el rector, Mn. Enric Paradeda, 
confià a l’arquitecte Joan Gumà Cuevas. Mentre es realitzaven les obres serví de temple pro-
visional el local de la “Joventut Catòlica”. 
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MONISTROL D’ANOIA, SANTA MARIA

En els dies de la guerra civil del juliol de l’any 1936, mentre regentava la parròquia Mn. Jau-
me Estrada, aquest temple parroquial fou greument profanat. No obstant, la fàbrica del ma-
teix no sofrí danys greus. L’altar major es conservà degut a les seves grans proporcions. Les 
campanes foren robades, però el campanar restà intacte.

La casa rectoral simplement fou saquejada, causant a l’edifici perjudicis de poca importàn-
cia i fou restaurada juntament amb el centre parroquial.

El desembre de 1942, essent el rector Mn. Josep Vilaseca, es començà la reconstrucció, que 
continuaren els rectors successius Mns. Ignasi Verneda, Josep M. Giralt, Josep Carbonell i 
Joan Escala. L’altar major actual fou inaugurat el dia de Nadal de l’any 1957, i el mateix dia 
de l’any següent s’inaugurà l’enrajolat de l’església i la capella del Santíssim. El baptisteri 
s’inaugurà el dia 5 de juny de 1960. Aquestes obres foren realitzades sota la direcció de l’ar-
quitecte Tomàs Estrada Nubiola.

MONISTROL DE MONTSERRAT, SANT PERE

L’informe de Sant Pere de Monistrol de Montserrat, afirma que abans de la guerra es respi-
rava un ambient de revolta (pàg. 73). Construït aquest temple parroquial al segle XVII, fou 
profanat durant la guerra civil. Durant aquest període es destinà a mercat, i finalment fou 
bombardejat el dia 25 de gener de 1939 durant unes operacions de guerra, quedant en un 
estat lamentable. 

Desaparegueren: una imatge gòtica (pàg. 73), una del Roser d’estil renaixentista (pàg. 74), i 
uns retaules neoclàssics: el major, el de la Mare de Déu del Roser i de Sant Miquel (pàg. 47). 
Es destruí l’orgue (pàg. 79), les silleries del cor (pàg. 76), i les campanes, una de les quals 
mesurava més d’un metre de diàmetre (pàg. 86). 

Els monjos de Montserrat foren expulsats i alguns assassinats. Fou una autèntica persecus-
sió religiosa malgrat el que alguns erròniament diuen. El beat Mn. Pere Tarrés intervingué 
davant la Generalitat per salvar el monestir (pàg. 45).

La casa rectoral de Monistrol de Montserrat fou parcialment destruïda i l’arxiu parroquial 
sofrí greus desperfectes.

El 1940 el rector, Mn. Alexandre Gallemí, inicià les obres de reconstrucció que confià a 
l’arquitecte Manuel Puig Janer. Les continuaren els seus successors: Mn. Tomàs Solana i el 
rector, Mn. Gregori Rosich. El 1944 quedà finalitzada la reconstrucció de les voltes i la teu-
lada i arranjat tot el temple. 

El 1946 s’inaugurà l’altar del Roser, i el 1951 el campanar; el 1952 es consagrà l’altar de la 
Immaculada; el 1954 es consagraren les campanes, es beneí el rellotge de la torre i s’inaugu-
rà el cor del temple; el 1959 es beneí el cancell; el  1961 es va consagrar l’altar major. També 
s’han construït les escoles parroquials.
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OLÈRDOLA, SANT MIQUEL

La destrucció del temple no és imputable a cap feligrès del poble (pàg. 45).

El dia 21 de juliol de 1936, un grup arribat d’altres poblacions saquejà i incendià el temple 
parroquial. Les flames no causaren grans desperfectes en la fàbrica del temple, però destruí 
tots els altars així com tots els objectes de culte.

La casa rectoral fou parcialment destruïda, i l’arxiu parroquial desaparegué completa-
ment.

L’any 1947, el rector, Mn. Josep Bach, inicià la restauració. 

OLESA DE BONESVALLS, SANT JOAN

La revolució de 1936, profanà greument i incendià aquesta església parroquial, construïda 
el segle XVIII. El cos de l’edifici romangué dempeus, però sofrí danys de consideració en 
l’interior. 

De l’informe d’Olesa de Bonesvalls es dedueix que es destrossaren diversos retaules, entre 
els quals el de Sant Isidre, neoclàssic (pàg. 71), i el del Nen Jesús (pàg. 65). La creu parro-
quial fou confiscada per la Generalitat, així com la custòdia (pàg. 84).

La casa rectoral fou totalment destruïda; no obstant, es pogué salvar tot l’arxiu parroquial.

L’any 1940 es procedí a la restauració. Dirigí les obres l’arquitecte Josep Serra. Les etapes 
d’aquesta són: el 1940, es portaren a terme les obres necessàries per el restabliment del cul-
te; el 1942, es construí l’altar major; el 1945, es col·locaren els bancs; el 1948, inauguració 
dels altars laterals, i el 1953 l’enrajolat. Des de l’Arxiu del Bisbat de Barcelona, Mn. Josep 
M. Martí i Bonet, Pere Jordi Figuerola, Mn. Joan Escala i Salvador Misser, han editat una 
àmplia monografia de la parròquia i de l’hospital d’Olesa de Bonesvalls (any 1993).

OLESA DE MONTSERRAT, SANTA MARIA

De l’informe d’Olesa de Montserrat, es dedueix que mesos abans de la guerra, ja hi havia un 
ambient enrarit i de gran tensió (pàg. 42). Desaparegueren: el retaule de l’altar major amb 
plafons esculpits, el retaule barroc del Roser del 1768, el de Sant Eloi del 1703, i el de Sant 
Joan del 1677, així com una imatge renaixentista de l’Assumpció (pàg. 74), una imatge barro-
ca de la Puríssima (pàg. 75), l’orgue (pàg. 79), el tern vermell del 1630, casulles brodades del 
segle XVI, dos terns brodats amb imatges dels patrons de la parròquia del 1575 (pàg. 80), i 
una custòdia de plata daurada del 1865 (pàg. 82). 

Els revolucionaris de 1936 incendiaren quatre cops aquest temple parroquial fins que es 
desplomà per complet. Entre els objectes perduts cal destacar, com hem dit, l’altar major de 
gran valor artístic.
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La casa rectoral, annexa a l’església, sofrí el mateix que el temple. L’arxiu parroquial es re-
cuperà, però lamentablement es perderen tots els pergamins.

Immediatament després de la guerra civil, es procedí a l’edificació d’un nou temple. Di-
rigí les obres l’arquitecte Jordi Figueras. El 1956 s’inaugurà una part del nou temple; el 
1958, l’enrajolament, l’altar major i el presbiteri; el 1959, la cripta; el 1960, el baldaquí i la il-
luminació de l’altar major; el 1961, començaren els treballs per a la nova casa rectoral i sales 
d’esbargiment i conferències.

OLIVELLA I JAFRA, SANT PERE I SANT FÈLIX

D’Olivella va desaparèixer una Mare de Déu del Roser gòtica (pàg. 73) i  de Jafra una Mare 
de Déu policromada del segle XV (pàg. 73).

ORPÍ, SANT MIQUEL

Aquest temple parroquial, la construcció del qual és d’estil rural molt senzill, es remunta al 
segle XII o XIII. Fou saquejat i incendiat el dia 27 de juliol de 1936, causant greus desper-
fectes en la seva fàbrica. Posteriorment fou utilitzat com a local per criar conills.

Pel que fa a aquesta parròquia l’informe diu que la destrucció del temple no és imputable a 
ningú del poble (pàg. 45). Desaparegué una imatge del Sant Crist barroca (pàg. 74), i una 
creu d’estil plateresc (pàg. 85). L’església quedà sense campanes (pàg. 85).

La casa rectoral també en sortí molt malparada ja que es troba sobre l’església parroquial. 
Poc després fou habilitada com a alberg de pobres. L’arxiu parroquial s’ha pogut recuperar 
parcialment.

L’any 1942 es procedí a la restauració del temple. Dirigí les obres l’arquitecte Joan Bergós.

S’ha realitzat moltes obres de reconstrucció durant el 2002 amb molta cura i encert.

PACS DEL PENEDÈS, SANT GENÍS

De l’informe de Pacs es pot deduir que entre els incendiaris del temple hi havia gent del 
poble (pàg. 37). Pocs mesos abans d’esclatar la guerra, els carrers del poble eren l’escenari 
de burles als capellans (pàg. 37). En el 1936 desaparegueren: un retaule gòtic del Roser del 
segle XV (pàg. 64), un retaule renaixentista de Santa Magdalena amb plafons pintats amb 
imatges d’influència gòtica (pàg. 65), el retaule barroc del 1765 de l’altar major (pàg. 66), 
imatges de l’altar de Santa Magdalena (pàg. 74), i una imatge renaixentista (pàg. 74). 

L’església parroquial de Sant Genís de Pacs, la construcció de la qual data del 1669, sofrí els 
danys de la guerra del 1936; tots els seus altars quedaren completament destruïts, així com la fà-
brica de l’edifici que sofrí greus desperfectes. La casa rectoral quedà pràcticament inservible 



265

Amb la col·laboració dels fidels de la parròquia, amb prestacions pecuniàries, de jornals i de 
càrrega de material, es van realitzar les següents obres: arranjament de la rectoria, princi-
palment la teulada, el 1950-1951; reconstrucció dels altars, en diverses èpoques, fins el 1952, 
i renovació del nou baptisteri.

La parròquia té una església filial en la barri de la Bleda (480 habitants) dedicada a la Mare 
de Déu de Montserrat.

Aquesta església fou construïda exclusivament amb diners i mans dels habitants de la barria-
da, segons el projecte de l’arquitecte Manuel Puig. El 27 d’abril de 1954, el prelat de Barcelona 
beneí el temple. Successivament es va inaugurar la pila baptismal, la il·luminació elèctrica, el 
jardí interior, i la casa rectoral. Acabades les obres, el 17 de març de 1961, el Sr. Arquebisbe-
Bisbe Modrego, acompanyat de tot el poble, instal·là en el sagrari el Santíssim Sagrament.

PALLEJÀ, SANTA EULÀLIA

Aquest temple parroquial, d’estil neoclàssic, fou incendiat i greument profanat per la revolu-
ció de 1936. La part que més desperfectes sofrí fou la sagristia. Però a la fàbrica del temple, 
tant els murs com la coberta, quedaren intactes. Tot el que hi havia a l’interior del temple 
fou traslladat a la plaça pública on fou cremat. El rector morí assassinat.

L’informe de Pallejà denuncia que es perdé una creu processional de notable valor (pàg. 85). 
També foren estimbades les campanes; entre elles n’hi havia una que mesurava més d’un 
metre de diàmetre (pàg. 86).

Durant la guerra, l’església parroquial fou utilitzada com a magatzem i garatge.

La casa rectoral, conservada totalment, fou confiscada pel comitè revolucionari que la des-
tinà a dependències municipals. L’arxiu parroquial es pogué recuperar íntegrament ja que 
es guardà a l’Ajuntament.

El 1939, el nou rector, Mn. Lluís Triola, inicià les obres de reconstrucció. Així podem veure 
les següents etapes: el 1954 s’inaugurà la capella del Santíssim; el 1958 l’altar major, la de-
coració de l’església, les finestres, el cancell, les làmpades i la il·luminació indirecta; el 1959 
el nou altar de Sant Josep, la decoració de la façana i la il·luminació de les cúpules, creus i 
rellotge de la torre campanar.

PIERA, SANTA MARIA

Tot i el seu valor artístic, aquest temple romànic, construït al segle IX, fou incendiat el 21 
de juliol de 1936. Els altars —quatre dels quals eren barrocs i de gran valor artístic— foren 
totalment destruïts com també els objectes de culte. La coberta de l’edifici quedà molt mal-
parada, però es conservaren els murs gràcies a la seva solidesa.
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L’informe de Piera afirma que quan el Front Popular guanyà, l’ambient del poble es va en-
rarir molt (pàg. 41). Durant l’esmentat incendi desaparegueren varis retaules barrocs (pàg. 
69), una imatge gòtica, el Sant Crist de Piera (pàg. 73), l’orgue (pàg. 79), una dalmàtica, un 
tern que, segons la tradició, fou obtingut per donatiu reial amb motiu de la conquesta de Ma-
llorca (pàg. 81). Es quedà sense campanes (pàg. 85). També la casa rectoral fou incendiada. 
L’arxiu parroquial fou destruït parcialment.

El maig de 1939, el rector, Mn. Lluís Garcia Porta, inicià les obres de reconstrucció, conti-
nuades pel seu successor, Mn. Josep Cucurull. La direcció d’aquestes fou confiada a l’arqui-
tecte Pallàs de la Diputació de Barcelona. El 1960 es beneí una campana. 

PONTONS, SANTA MAGDALENA

L’informe de Pontons afirma que el rector no volia sortir del temple, quedant-se al costat del 
Sagrari quan aquest s’estava cremant. Entraren uns veïns i el van treure posant, aquests, en 
perill les seves vides (pàg. 46). 

Aquest temple, com tants altres, fou incendiat en la revolució del 1936. No obstant això, se 
salvà de la destrucció la casa rectoral i l’arxiu parroquial, i també les campanes de la torre.

El 1940, Mn. Francesc Serra començà a reconstruir el temple, i continuà més tard Mn. Joa-
quim Bosch.

PUIGDÀLBER, SANT ANDREU

El juliol de 1936, després d’haver estat incendiats els altars i imatges, aquest temple parro-
quial fou arrasat, tot i que es pogueren salvar alguns objectes de culte. No foren destruïts ni 
la casa rectoral ni l’arxiu.

El novembre de 1939, sota la direcció de l’arquitecte Manuel Puig Janer, el seu rector, Mn. 
Josep M. Feliu Domènech, que havia sobreviscut a la persecució, inicià les obres de recons-
trucció. El temple s’inaugurà el 1942. El 1946 s’estrenà l’altar major definitiu i enrajolat; el 
1949 l’enteixinat, la sagristia i els bancs; el 1953 els finestrals; el 1957 les làmpades; el 1958 
el baptisteri. El 1960 s’acabà el pòrtic i la rosassa.
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SANT ANDREU DE LA BARCA, SANT ANDREU

El 22 de juliol de 1936, fou saquejada i incendiada aquesta església parroquial, d’estil neo-
clàssic, construïda a finals del segle XVIII. L’agost del mateix any fou decretada pel comitè 
local la seva total destrucció, però quedaren dempeus els seus murs.

L’informe de Sant Andreu de la Barca diu que l’església es va salvar al principi, però que 
després seguiren les odres de destruir-la. Tanmateix cal dir que la destrucció del temple 
no és imputable a cap feligrès del poble (pàg. 45). Àdhuc alguns dirigents “revolucionaris” 
ajudaren a fugir els sacerdots (pàg. 46). Desaparegué un retaule barroc que estava situat a 
l’altar major, i quatre teles de la vida de Sant Andreu. La casa rectoral també fou saquejada 
i incendiada, quedant pràcticament destruïda. L’arxiu parroquial es recuperà perquè el se-
nyor rector pogué amagar-lo, però, descobert posteriorment pel comitès; fou respectat pel 
seu alt valor històric.

El rector Mn. Joan Playà, que sobrevisqué a la persecució, inicià les obres de reconstruc-
ció el 1939 sota la direcció de l’arquitecte Francesc Salvans. El ritme de les obres ha estat 
el següent: el 1939 es cobrí el temple parroquial; el 1947 s’acabà la casa rectoral; el 1956 es 
finalitzà la decoració.
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SANT CLIMENT DE LLOBREGAT, SANT CLIMENT

Aquest temple parroquial fou greument profanat i saquejat el juliol de 1936. Els altars, re-
taules i imatges foren tots destruïts i incendiats als afores de la població. Durant el període 
de guerra, la nau del temple fou utilitzada per la instrucció militar de soldats i després s’em-
prà com a vivenda de més d’un centenar de refugiats.

L’informe de Sant Climent de Llobregat afirma que entre els incendiaris hi havia gent del 
poble (pàg. 44). Desaparegueren uns retaules barrocs del Roser, de Sant Sebastià i de Santa 
Cecília (pàg. 69), i una casulla brodada de seda, or i plata del segle XVIII (pàg. 81). Es des-
truïren les campanes (pàg. 86), i desaparegueren: una creu processional, i un copó de plata 
daurada d’estil barroc (pàg. 83).

La casa rectoral sofrí lleus desperfectes, per la qual cosa fou utilitzada també com a vivenda 
de refugiats.

Les etapes més importants de la restauració són les següents: el maig de 1939 es restaurà 
l’altar major. El juliol del mateix any es pintà l’església. El 1942 s’adquiriren les campanes i 
els bancs del temple. El 1954 es decorà la capella del Santíssim. El 1958, es restaurà la sa-
gristia i la casa rectoral.

El 1961 la Diputació Provincial de Barcelona restaurà, a expenses seves, el campanar d’estil 
romànic.

El 1962 es restaurà la façana o exteriors de l’església parroquial.

SANT BOI DE LLOBREGAT, SANT BAUDILI

L’informe de Sant Boi afirma que desaparegueren: un retaule barroc de l’altar major pro-
cedent dels trinitaris, dos calzes de Barcelona (pàg. 71), i un grup escultòric de la Pietat, de 
l’escultor Ramon Amadeu, del segle XVIII (pàg. 76).

El magnífic temple de Sant Boi de Llobregat fou profanat i incendiat durant la revolució de 
1936. En l’incendi es cremaren varis retaules de gran valor artístic i més de trenta imatges, 
entre elles la del Sant Crist i la de la Mare de Déu dels Dolors, molt venerades pel poble. 
Desaparegué l’orgue.

La casa rectoral tingué la mateixa sort que l’església, però més tard fou arrasada. 

Acabada la guerra, el rector, Mn. Joan Serrat, que regentava la parròquia el 1936, inicià rà-
pidament les obres de reconstrucció, que després continuaren els successors Mns. Lluís Tri-
ola i Francesc Fradera. L’actual rector (2008), Mn. Lluís Alonso, en el seu llarg rectorat, ha 
restaurat gran part de l’interior  i exterior del temple amb molta cura i encert.
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SANTA COLOMA DE CERVELLÓ, SAGRAT COR (COLÒNIA GÜELL)
L’informe diu que alguns dirigents “revolucionaris” ajudaren a fugir el sacerdot rector del 
Sagrat Cor de la Colònia Güell (pàg. 46). Malgrat tot, l’any 1934 es repartí propaganda per 
tots els domicilis advertint que els pares no deixessin anar les filles a la parròquia perquè el 
rector “les podria perdre” (pàg. 37). 

El juliol de 1936 aquest original i valuós temple parroquial, construït pel famós arquitecte 
Antoni Gaudí, fou greument profanant, i un incendi parcial el deixà força deteriorat en la 
coberta de la cripta. L’edifici i els bancs se salvaren probablement per ser obres de Gaudí. 
Durant la guerra fou destinat com a magatzem o quarter del cos de tren. Tanmateix la ma-
teixa gent del poble custodiaren molts objectes de culte i documentació de Gaudí. Aquests 
testimonis recentment han estat presentats en exposicions successives (1984 i 2008) al Mu-
seu Diocesà de Barcelona: Thesaurus, Millenum i Gaudí parla (2008).

El mateix informe denuncia la desaparició de l’orgue procedent del teatre del Liceu de 
Barcelona (pàg. 79). També es denuncia la desaparició de les campanes (pàg. 86).

El rector, Mn. Frederic Martí, fou assassinat a Barcelona.

La casa rectoral fou igualment saquejada, però el seu edifici se salvà quasi en la seva totali-
tat. El nou rector, Mn. Francesc Montoliu, restablí el culte el dia 27 d’abril de 1939 i inicià 
les obres de restauració, que prosseguiren successivament els Mns. Joan Roldàn i Régulo 
Casas. En un principi les obres foren confiades a l’arquitecte Josep M. Jujol i Isidre Puig 
Boada. Durant el període de 1945-1958 s’han reconstruït els altars laterals. El mes de juliol 
de 1947 s’inaugurà l’altar major, i el 1949 foren consagrades les campanes. La Diputació de 
Barcelona, durant els anys 2000-2006, ha restaurat les cobertes i ha sistematitzat els espais 
exteriors. Es feren també importants descobertes arqueològiques.

SANTA COLOMA DE CERVELLÓ, SANTA COLOMA

Un grup de forasters saquejà aquest temple parroquial en els primers dies de la revolució de 
juliol de 1936. Tots els altars i objectes de culte foren destruïts. No obstant, el poble aconse-
guí dissuadir el comitè d’incendiar l’edifici, que posteriorment fou confiscat i destinat a es-
corxador: però aquesta mesura fracassà ja que el poble no volgué comprar, vendre ni matar 
animals en lloc sagrat.

L’informe de Santa Coloma de Cervelló afirma que la destrucció del temple no fou imputa-
ble a cap feligrès del poble (pàg. 45). Desaparegueren: el retaule barroc de la Immaculada, 
el de la Mare de Déu del Roser i el de Sant Anton (pàg. 69). També desaparegué una casulla 
verda dels segles XVI- XVII (pàg. 81).

La casa rectoral es destinà a seu del comitè de la U.G.T., a biblioteca i a taller de modistes. 
L’arxiu parroquial se salvà quasi en la seva totalitat.

Acabada la guerra, fou encarregat novament d’aquesta parròquia Mn. Joaquim Roca, que ja 
la regia el 1936. Aquest inicià les obres de reconstrucció el 1940, que prosseguiren els seus 
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successors Mns. Antoni Auladell i Salvador Clariana. Llavors només s’arranjà allò més ne-
cessari pel culte. El 1947 s’inaugurà l’altar major, i el 1952 els altars del Sagrat Cor i de Sant 
Roc. 

SANT ESTEVE, ORDAL

L’informe afirma que la destrucció del temple no fou imputable a la gent del poble (pàg. 45). 
Aquesta fou coaccionada violentament per lliurar els objectes de culte (pàg. 46). Desapare-
gué el retaule barroc del Santíssim (pàg. 68).

SANT CUGAT SESGARRIGUES, SANT CUGAT

L’informe de Sant Cugat Sesgarrigues afirma que la destrucció del temple la protagonitzà 
gent del poble, tot i que coaccionada violentament per escamots aliens (pàg. 45). Desapare-
gué el retaule barroc de Sant Adjutori (pàg. 68). Es quedà sense campanes, una de les quals 
mesurava més d’un metre de diàmetre (pàg. 86).

Aquest temple parroquial, doncs, sofrí gravíssims danys el juliol de 1936. Altars i imatges fo-
ren tirats al foc, salvant-se un retaule i la valuosa imatge del Sant Crist. La casa rectoral fou 
ocupada pels revolucionaris, però l’arxiu parroquial pogué ser recuperat integrament.

El setembre de 1940 el rector, que ja ho era el 1936, inicià les obres de restauració. Es bene-
ïren en aquest any les campanes; el 1944 la taula de l’altar major i la fornícula amb la imatge 
del titular, així com l’altar de la confraria del Roser; el 1948 el sagrari i l’altar del Santíssim; 
el  1957 s’inicià la construcció de la capella del Sant Crist, restaurant-se la seva imatge; el 
1959 foren renovades les portes de l’església i es col·locà la pila baptismal, i el 1960 es comen-
çà la construcció de la capella de la Immaculada.

Des del 1952 s’havia habilitat per a les necessàries activitats de l’apostolat una sala d’actes 
amb escenari, un camp d’esports, una biblioteca i un taller d’aprenentatge.

SANT ESTEVE SESROVIRES, SANT ESTEVE

L’informe de Sant Esteve Sesrovires afirma que abans de l’esclat de la guerra el 1936, les 
autoritats del poble van amenaçar amb represàlies als joves que es reunissin en cercles d’es-
tudis (pàg. 38). L’esquerra tenia una “llista negra” ja l’octubre del 1934 (pàg. 43). Per salvar 
alguns béns cultuals, els feligresos sofriren vexacions i protagonitzaren actes d’autèntic he-
roisme (pàg. 45). Tanmateix entre els feligresos hi hagueren algunes desercions (pàg. 47). Es 
va confiscar el cementiri (pàg. 88).

Aquesta església parroquial, d’estil gòtic, construïda a finals del segle passat, fou respectada 
el 1936. Però es destruiren tots els objectes litúrgics i es prengué foc a tot el mobiliari. Du-
rant aquest període s’habilità com a magatzem i sindicat de la població.
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També fou respectada la casa rectoral que fou destinada a magatzem i dependències del sin-
dicat. L’arxiu parroquial fou cremat.

El febrer de 1939, el seu rector que sobrevisqué, Mn. Andreu Posa, inicià la restauració.

El 1939 s’inaugurà l’altar major provisional; el 1949 l’altar del Sagrat Cor; el 1941 el de Sant 
Josep i el de la Mare de Déu de Montserrat i es beneí una campana. El 1950 s’erigeix l’altar 
de la Puríssima Concepció i es restaura el presbiteri.

El 1961 s’inaugurà el nou baptisteri. El 1962 comencen les obres de l’altar major definitiu.

SANT FELIU DE LLOBREGAT, SANT LLORENÇ (ACTUAL CATEDRAL DE SANT FELIU DE LLOBREGAT)
L’informe de Sant Feliu de Llobregat diu que pocs mesos abans d’esclatar la guerra hi havia 
un ambient molt enrarit, amb mítings de caire clarament anticlerical, i amb manifestacions 
amb eslògans contra l’Església (pàgs. 36 i 38). «Es presentaren dos homes —diu el rector del 
1936— disposats a cremar l’església i la rectoria». Posteriorment es presentà sobtadament a 
la població un cotxe amb 20 homes armats per incendiar l’església. Tot seguit fou arrasada 
fins els fonaments i les seves pedres llançades al riu Llobregat. Quedà en peu el campanar, 
per considerar-lo l’Ajuntament de la seva propietat.

El rector també recordà que el 60% del poble va votar a favor de l’esquerra (pàg. 41). 

L’informe també diu que alguns grups d’obrers de fàbriques celebraren amb gran eufòria la 
crema de l’església (pàg. 44). Desaparegué una casulla blanca brodada del segle XVII, així 
com altres casulles vermelles amb brodats (pàg. 81).

La casa rectoral fou saquejada, però la seva fàbrica sofrí lleus desperfectes materials, per la 
qual cosa fou destinada a quarter del P.S.U.C.

El desembre de 1941, el seu rector, Mn. Lluís Brugarolas, que havia sobreviscut a la perse-
cució, inicià les obres de construcció del nou temple parroquial, dirigides per l’arquitecte 
Josep Ros, i decorades pel pintor Francesc Labarta (1883-1963).

Les etapes més importants de les obres són les següents: 22 de juny de 1941, benedicció de 
la capella del Santíssim Sagrament; 26 de maig de 1946, inauguració i consagració del tem-
ple pel Sr. Arquebisbe-Bisbe, Dr. Modrego; 1955, inauguració dels altars del Sagrat Cor de 
Jesús i de la Mare de Déu de Montserrat.

SANT JAUME SES OLIVERES (PIERA), SANT JAUME

Aquest temple parroquial, durant l’inici de la guerra civil del 1936, fou saquejat, salvant-se 
únicament la custòdia de plata i un calze del mateix metall. La fàbrica no sofrí cap dany, per 
la qual cosa fou destinat per guarir refugiats.
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El rellotge del campanar fou destruït i una de les campanes fou esberlada. L’arxiu desapa-
regué completament.

La casa rectoral fou també saquejada i més tard convertida en magatzem i residència de re-
fugiats. Immediatament després d’acabada la guerra, es procedí a la restauració del temple. 
El 1946 es col·locà la taula de l’altar major. El mateix any fou decorada la nau. El 1951 es 
col·locà el rosetó de Sant Miquel i el 1958 el de la Mare de Déu de Montserrat i el de la nau 
central. El 1959 es reposaren els bancs de l’església. 

Amb la reconstrucció del temple parroquial, es van restaurar també altres tres temples fili-
als que acullen la feligresia.

SANT JOAN DESPÍ, SANT JOAN

El 20 de juliol de 1936 fou incendiat aquest temple parroquial, d’estil renaixentista, la cons-
trucció del qual remunta al segle XVI. Posteriorment fou arrasat per decret del mateix 
Ajuntament de la localitat. A excepció d’un calze, res escapà al robatori o a l’incendi. Entre 
el que desaparegué figuraven imatges i objectes de culte d’un gran valor artístic.

L’informe de Sant Joan Despí afirma que desaparegueren: una veracreu, una custòdia, un 
calze d’or, i joies de la Mare de Déu (pàg. 83). També es quedaren sense les dues campa-
nes; una d’elles de més d’un metre de diàmetre (pàg. 86).  Desaparegueren: un retaule del 
Roser d’estil renaixentista (pàg. 66), un retaule barroc de la Mercè molt notable (pàg. 69), 
un retaule de Sant Anton neoclàssic (pàg. 71), una interessant imatge barroca (pàg. 75), un 
púlpit renaixentista (pàg. 76), i una pintura del segle XVIII de la Mare de Déu del Remei 
(pàg. 77).

També fou destruïda la casa rectoral i amb ella tot l’arxiu parroquial.

Mn. Francesc Xavier Ferrando, el rector que la regentava el 1936, havia mort assassinat víc-
tima de la persecució religiosa. El 1940, Mn. Pere Simó, inicià les obres de reconstrucció 
que dirigí l’arquitecte Aixelà. La decoració interior es deu a Josep Jujol.

SANT JUST DESVERN, SANTS JUST I PASTOR

Aquest temple parroquial fou incendiat totalment el juliol de 1936, quedant només una part 
de les parets recremades. El baptisteri, la sagristia i altres dependències annexes al temple 
foren quasi totalment destruïdes.

L’informe de Sant Just Desvern afirma que hi havia un ambient revolucionari abans d’esclatar 
la guerra: «Ambiente de hostilidad como nunca se había conocido en esta población, antes 
pacífica y tranquila. Hubo deserciones entre los seglares católicos» (pàg. 47). Desaparegué 
un retaule neoclàssic de l’altar major, així com el de la Mare de Déu del Roser, un sagrari 
barroc i dues taules de Sant Joan Evangelista i Baptista (pàgs. 71 i 76). També desaparegue-
ren la pila baptismal gòtica (pàg. 76), una casulla de la segona meitat del segle XV, altres ca-
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sulles dels segles XVII i XVIII (pàg. 81), una 
arqueta o recipient del segle XIV pels sants 
olis, i la custòdia barroca (pàg. 85). També es 
quedaren sense campanes (pàg. 85). 

La casa rectoral també fou cremada quedant 
només una massa de runes. Amb ella desa-
paregué una biblioteca de gran valor històric, 
amb més de 9.000 volums, i un museu par-
roquial de notable valor artístic, històric i ar-
queològic. L’arxiu parroquial, excepte els lli-
bres sagramentals, foren totalment destruïts.

Immediatament després d’acabada la guerra, 
el rector que ja la regentava abans del 1936, 
Mn. Antoni Tenas, inicià la reconstrucció del 
temple i de la casa rectoral. Aquestes obres 
foren confiades a l’arquitecte Josep Alemany 
Juvé. 

SANT LLORENÇ D’HORTONS, SANT LLORENÇ

De l’informe de Sant Llorenç d’Hortons po-
dem deduir que cap feligrès intervingué en la destrucció del temple (pàg. 45), i àdhuc alguns 
dirigents revolucionaris ajudaren a fugir els sacerdots (pàg. 46). Entre els seglars catòlics es 
van produir algunes apostasies (pàg. 47). 

Aquest temple parroquial de relatiu valor artístic, construït el 1800, fou respectat, almenys 
en la seva fàbrica, per la revolució de 1936. Només foren destruïts els altars i les imatges. Al-
guns objectes de culte es pogueren recuperar. Posteriorment, junt amb la casa rectoral, que 
també fou respectada, es destinà a alberg per refugiats de guerra. Desaparegué un retaule 
renaixentista amb sagrari de l’altar major (pàg. 66).

L’arxiu parroquial es recuperà íntegrament. 

Immediatament després, finalitzada la guerra, el seu rector, Mn. Joaquim Bernat, que so-
brevisqué a la persecució religiosa, inicià les obres de restauració.

SANTA MARIA DE VILLALBA DE LLOBREGAT, SANTA MARIA

Aquest temple parroquial el juliol de 1936, i per persones que no eren de la localitat, fou 
greument profanat, incendiat tot l’interior i també els altars. Les imatges, la pràctica tota-
litat dels bancs i demés objectes foren cremats fora del temple. Esborrat tot signe religiós, 
l’edifici fou confiscat pel sindicat agrícola i utilitzat pels seus objectius.



277

La casa rectoral també fou confiscada, fent-se càrrec de la mateixa l’Ajuntament que l’habi-
lità per refugiats, instal·lant-hi un forn de pa.

L’arxiu parroquial pogué salvar-se en una part.

El tercer trimestre de 1940, el rector, Mn. Josep Canudas, inicià les obres de reconstrucció, 
que foren continuades pels seus successors, Mn. Ramon Aleu i Mn. Jaume Castellà. El 1942 
es pogué col·locar la campana, i el 1943 s’inaugurà l’altar major i els bancs nous. La decora-
ció es realitzà el 1946, i el 1955 s’inauguraren els altars laterals.

SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS, SANTA MARGARIDA DEL PENEDÈS

Aquest temple fou començat a construir el 1926 pel seu rector, Mn. Josep Bruquetes; l’obra 
quedà començada, amb la façana i campanar i part de les parets exteriors.

En el període de la guerra civil la casa rectoral i el temple provisional foren incendiats. Fo-
ren robades les campanes i sofriren danys les parets que estaven edificades.

El 1939 en incorporar-se a la parròquia l’ecònom, Mn. Manuel Roca, reparà la primera 
planta de la casa rectoral i habilità com a temple la mateixa sala provisional que s’usava 
abans de la guerra.

Es portaren a terme les obres necessàries durant el bienni de 1949-1951, essent rector Mn. 
Antoni Costa i Fontdevila, i sota la direcció de l’arquitecte Fèlix Mestres.

SANT MARTÍ SARROCA, SANTA MARIA

L’informe de Sant Martí de Sarroca afirma que entre els incendiaris hi havia gent del poble 
(pàg. 44). Desaparegué el retaule major gòtic, que el 1941 es recuperà, però, amb alguns 
desperfectes (pàg. 64). També es trobaren a faltar immediatament després de la guerra: una 
Mare de Déu romànica (pàg. 73) i una Mare de Déu del Roser gòtica (pàg. 73).

L’edifici fou respectat, sofrint només lleus desperfectes. L’esmentat respecte fou degut al 
gran valor artístic d’aquest temple romànic del segle XI o XII, famós pel seu absis i igual-
ment famós pel seu retaule internacionalment conegut. No obstant això, fou saquejat, des-
trossant-se tots els altars, exceptuant el del Santíssim Sagrament, d’estil barroc, i el de Santa 
Llúcia, d’estil gòtic, que se salvaren —com hem dit— gràcies al seu valor artístic. Els demés 
objectes de culte foren incendiats fora de l’edifici. Les campanes foren robades.

La casa rectoral, destinada a vivenda per a refugiats, no sofrí danys de consideració. L’arxiu 
parroquial se salvà pràcticament en la seva totalitat. Inicià les obres de restauració el 1940 
Mn. Jaume Coll. Foren continuades pels seus successors, Mns. Andreu Puigdueta, Sebastià 
Rossell i J. Guardiola. 

Reportatge informatiu i fotogràfic
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SANT PAU D’ORDAL

Segons l’informe, la destrucció de l’interior del temple no és imputable a cap feligrès del po-
ble (pàg. 45). Desaparegueren: un retaule renaixentista dedicat a Sant Isidre (pàg. 66), una 
veracreu, uns encensers i una creu processional (pàg. 85). L’arxiu va ser cremat en la major 
part.
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SANT PERE DE RIBES, SANT PERE

Té dos temples: l’antiga parròquia i la moderna d’estil basilical. Aquest temple parroquial 
inaugurat el 1910, neogòtic tot i que de construcció moderna, resultà greument profanat el 
juliol de 1936. Cap objecte de culte se salvà de la destrucció o robatori. Posteriorment l’edi-
fici fou destinat a magatzem.

De l’informe de Sant Pere de Ribes deduïm que desaparegueren la creu processional parro-
quial amb nus gòtic, una imatge de Sant Pere de 42 cm., una imatge del Roser de l’any 1872, 
i encensers del segle XIV (pàg. 84). El campanar quedà sense campanes; entre elles n’hi ha-
via una que mesurava més d’un metre de diàmetre (pàg. 86). 

La casa rectoral fou notablement modificada en ser convertida en quatre vivendes. 

Mn. Pere Clot, ecònom, inicià les obres de restauració dirigides per l’arquitecte Josep Masa-
guer. Des de 1939 fins el 1947, tots els altars foren provisionals. Des de 1951 a 1961 es cons-
truïren els de la Puríssima Concepció, de Sant Felip Neri, etc. fins completar l’altar major 
o el retaule.

SANT PERE DE RIUDEBITLLES, SANT PERE

L’informe de Sant Pere de Riudebitlles observa que es troba a faltar compartiments del retaule 
plateresc de la Puríssima (pàg. 65) d’un altar rococó dedicat al Sant Crist (pàg. 64). Desapare-
gueren també una creu i una veracreu d’estil gòtic, i un reliquiari barroc (pàg. 84).

Durant la guerra civil de juliol de 1936 es profanà greument aquest temple parroquial, la 
façana del qual, d’estil romànic, del segle XII, i la resta de l’edifici, d’estil ogival, del se-
gle XVI. L’església parroquial fou completament saquejada, perdent-se tots els seus altars 
i imatges. Alguns vasos sagrats i utensilis de culte s’aconseguiren recuperar després de la 
guerra. L’edifici, després de mesos d’abandonament, fou destinat a sindicat de comestibles.

La casa rectoral, que sofrí alguns desperfectes d’escassa importància, fou habitada per re-
fugiats de guerra.

El seu capellà ecònom, Mn. Joan Sugranyés, que havia sobreviscut a la persecució religiosa, 
fou qui inicià les obres de restauració, dirigides per l’arquitecte Jordi Cantó. Foren prosse-
guides pels Mns. Juli Nájera, Francesc Montserrat i Lluís Bonet Riera.

El 1948, s’havia instal·lat l’altar major provisional i dos altars laterals; el 1952, s’inaugurà 
l’orgue. El 1959, es beneí l’altar major definitiu. El 1960, s’inaugurà l’enrajolat, i el 1961, la 
teulada nova.
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SANT QUINTÍ DE MEDIONA, SANT QUINTÍ

Aquest temple parroquial fou saquejat i greument profanat durant la revolució de juliol de 
1936. Els altars i demés objectes de culte foren tots destruïts i cremats. En quedar l’edifici 
en bon estat, fou convertit en quadra.

De l’informe de Sant Quintí de Mediona es pot deduir que hi havia un ambient revolucionari 
hostil a la parròquia (pàg. 37). Entre els incendiaris del temple hi havia gent del mateix po-
ble (pàg. 44). Desaparegué el retaule major renaixentista del 1589 (pàg. 65) i les campanes, 
entre les quals n’hi havia una que mesurava més d’un metre de diàmetre (pàg. 86). Fou pro-
fanat el cos del màrtir Sant Justí (pàg. 87). 

El comitè revolucionari confiscà  la casa rectoral, i la destinà a seu del local social, per la 
qual cosa no sofrí danys de consideració. L’arxiu parroquial es conserva a l’Arxiu Diocesà 
de Barcelona en la seva totalitat.

Immediatament després d’acabar la guerra, Mn. Narcís Saguer inicià les obres de recons-
trucció que prosseguiren els seus successors, Mns. Antoni Auladell, Josep Mendoza i Rafael 
Espuny. Dirigiren aquestes obres l’arquitecte Tusquets, i Jordi Cantó com a aparellador. Ar-
ranjat l’interior, s’han anat construint lentament però de forma continuada tots els altars. 

SANT SADURNÍ D’ANOIA, SANT SADURNÍ

Del segle XV, oferia un notable contrast l’estil romànic del campanar amb l’estil renaixen-
tista del seu pòrtic. Incendiat el seu interior el dia 21 de juliol de 1936, esdevingué seu de la 
cooperativa de la C.N.T. Les operacions de guerra li infligiren nous desperfectes el gener de 
1939, quedant totalment destruïda la coberta i la volta de la nau central. El campanar resultà 
intacte. No així les quatre campanes que foren foses –deien– per fer material de guerra.

L’informe de Sant Sadurní d’Anoia afirma que desaparegueren: un retaule barroc de Sant 
Isidre del 1697, un altre de barroc de Sant Antoni de Pàdua (pàg. 69), un retaule neoclàssic 
de Sant Sebastià (pàg. 71), una imatge gòtica de la Mare de Déu de Gràcia (pàg. 73), un or-
gue (pàg. 79), una creu parroquial processional, i dues imatges de la Mare de Déu del Roser 
(pàg. 84). El temple quedà sense campanes; entre elles n’hi havia una que pesava més d’una 
tona (pàg. 86). També es va confiscar el cementiri i destruïren la seva capella (pàg. 88).

La casa rectoral passà a servir d’alberg pels refugiats. L’arxiu parroquial quedà pràctica-
ment destruït.

Finalitzada la guerra, el rector, Mn. Rafel Prats, inicià les obres de reconstrucció. Confià la 
direcció a l’arquitecte Folguera. 
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SANT VICENÇ DELS HORTS, SANT VICENÇ

De l’informe de Sant Vicenç dels Horts es pot deduir que alguns feligresos feren acusacions 
que portaren a l’assassinat d’alguns veïns seus (pàg. 46). Desaparegueren: un retaule d’estil 
renaixentista (pàg. 60), el sagrari barroc, el retaule de la Mare de Déu del Carme (pàg. 69), 
i el retaule de la Mare de Déu del Roser, ambdós d’estil barroc (pàg. 69). Desaparegueren 
també una casulla vermella del segle XVIII, i dues casulles color blau i verd respectivament 
(pàg. 81).

L’any 1720 es construí aquest temple parroquial d’escàs valor artístic, que no fou incendiat ni 
destruït en el període de 1936-39, però sí notablement profanat, saquejat i mutilat en la seva 
fàbrica, en ser destinat a magatzem de l’aviació.

Pitjor sort sofrí l’edifici de la casa rectoral que fou totalment destruït, com també l’arxiu 
parroquial.

Després de la guerra es pogué habilitar novament pel culte, essent el rector Mn. Joan Tous, 
qui inicià les obres de reconstrucció, que el seu successor, Mn. Jaume Casas, va prosseguir 
mancant sols la col·locació de les campanes i del rosetó. L’arquitecte encarregat de la direc-
ció de les mateixes fou Josep Alemany, ajudat pel mestre d’obres Jaume Tuset. Entre el 1944 
i 1945 es construïren respectivament els altars del Sagrat Cor i de la Mare de Déu de Mont-
serrat; el 1949, l’altar major; el 1953, el de la Mare de Déu dels Dolors, i el mes de juliol de 
1957 s’inaugurà la nova capella del Santíssim.

SITGES, SANT BARTOMEU I SANTA TECLA

L’informe de Sitges afirma que pocs dies abans d’esclatar la guerra, es celebraren conferèn-
cies i manifestacions contra la religió catòlica (pàg. 36). En el mateix informe es diu que la 
destrucció del temple no és imputable a cap feligrès del poble (pàg. 45), i que els comitès 
de control assassinaren a varis sacerdots (pàg. 47). Desaparegueren: un orgue del qual es va 
conservar la caixa (pàg. 79), un frontal vermell amb brodats (pàg. 81), una veracreu, dos reli-
quiaris, la creu parroquial gòtica, i les imatges del Roser i de Sant Telm, ambdues barroques 
de 44 i 71 cm. respectivament (pàg. 84).

La fàbrica d’aquest temple parroquial, construït el 1658, quedà en bon estat, tot i que des-
prés del saqueig a què fou sotmès el juliol de 1936 fou pràcticament abandonada. Els altars 
foren destruïts en gran part, conservant-se no obstant els de més valor artístic. Així, després 
de la guerra, es pogueren recuperar el de la Mare de Déu dels Dolors, el de Sant Telm, el 
de la Mare de Déu del Remei, el de la Mare de Deú de la Cort i el de la Puríssima, conser-
vats al Museu Mar i Cel de Sitges. Desaparegueren quatre campanes sense que es damnés 
el campanar.

El temple durant la guerra es destina a magatzem i a mercat. La casa rectoral resultà també 
molt malparada. L’arxiu parroquial fou robat, però més endavant es pogué recuperar.

Reportatge informatiu i fotogràfic
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Immediatament després de la guerra, el temple s’obrí 
novament al culte, confiant la tasca pastoral a Mn. 
Ramon Godayol, que ja la regentava el 1936. Aquest 
inicià les obres de reconstrucció, que prosseguí el seu 
successor, Mn. Pasqual Prats. Durant el 1939 foren 
traslladats al temple els altars conservats al Museu 
Mar i Cel. El 1942 fou restaurada la capella del San-
tíssim Sagrament. El 1943 foren instal·lades les cam-
panes. El 1946 s’inaugurà l’altar major. El 1953 s’es-
trenà l’orgue. El 1957 es portà a terme la decoració i 
col·locació dels bancs. I el 1959 s’instal·là l’actual sis-
tema d’il·luminació. Mn. Joaquim Comas Xirau, es-
sent rector, durant els anys 1985-95, concentrà tot un 
conjunt de retaules en el trifori de l’església amb for-
ça encert i molta cura. 

SUBIRATS, SANT PERE

En la guerra civil del juliol de 1936 aquest temple parroquial fou greument profanat i incen-
diat. Altars, imatges, i en general tot objecte de culte fou destruït pel foc. No obstant això, 
l’edifici, encara que molt deteriorat, romangué en peu.

L’informe de Subirats afirma que desaparegueren: un retaule neoclàssic dedicat al Roser 
(pàg. 71), un retaule rococó dedicat a la Mare de Déu de la Font (pàg. 72), i una Mare de 
Déu romànica (pàg. 73).

També la casa rectoral fou incendiada, i quedà destruïda en part. L’arxiu parroquial desa-
paregué en el mateix incendi.

A principis de l’any 1940, Mn. Joan Salvans, inicià les obres de reconstrucció. Les continuà 
el seu successor Mn. Joan Ximenis. Primer es col·locaren les portes, i s’arranjà l’edifici en 
tot allò necessari pel culte. Més endavant s’inaugurà l’altar major, el cambril, l’altar de Sant 
Antoni, s’arreglà el sostre, etc. 

TORRELAVIT, (SANTA MARIA DE LA VIT I SANT MARÇAL DE TERRASSOLA)
L’informe de Torrelavit afirma que abans d’esclatar la guerra del 1936, en el poble es respi-
rava un ambient revolucionari (pàg. 37), amb acusacions mútues (pàg. 46). Va desaparèixer 
una creu processional de notable valor, i un púlpit decorat amb imatges de sants (pàg. 76).

Els dos temples parroquials (de Sant Marçal, romànic de finals del segle XI i Santa Maria 
(la Vit)), foren incendiats i desposseïts de tot el mobiliari el dia 22 de juliol de 1936. Sofriren 
detriment l’enrajolat, sostres i parets.  
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El temple de Santa Maria fou incendiat i destinat a un sindicat. El de Sant Marçal convertit 
en local de la C.N.T. En el primer temple sols es conservà una imatge romànica de la Mare 
de Déu que ha estat restaurada durant el rectorat de Mn. Josep M. Aragonès (canonge).

Les dues cases rectorals foren saquejades i convertides, una en Ajuntament i l’altra en 
centre de la U.G.T. Els seus edificis no sofriren desperfectes. L’arxiu parroquial quedà to-
talment destruït. El juliol de 1939, el rector, que ja ho era el 1936, Mn. Segimon Tumeu, 
inicià les obres de reconstrucció i restauració dels dos temples parroquials. Aquestes han 
estat prosseguides pels Mns. Pau Vives, Josep Arans i Josep M. Aragonés Rebollar (ca-
nonge de Barcelona). El dia 22 d’octubre de 1945 tingué lloc la consagració de les noves 
campanes. El temple de Sant Marçal també es va restaurar a càrrec del Servei de Conser-
vació de Monuments de la Diputació. 

TORRELLES DE FOIX, SANT GENÍS

Aquest temple parroquial fou saquejat en la revolució de juliol de 1936. Els altars i objectes 
de culte foren destruïts i cremats en l’exterior. L’edifici fou destinat a servir successivament 
de garatge, magatzem, i corral. 

Degut a tot això, la fàbrica sofrí danys de consideració, de manera que la volta amenaçava 
desplomar-se.

L’informe de Torrelles de Foix afirma que els mateixos feligresos foren amenaçats amb pis-
toles per a que destruissin el temple (pàg. 45). Va desaparèixer una imatge gòtica que re-
presentava la Mare de Déu del Roser (pàg. 73), així com una casulla vermella brodada amb 
seda i or (pàg. 80). El temple quedà sense campanes (pàg. 86).

La casa rectoral fou convertida en seu del comitè de la F.A.I., sofrint algunes destrosses. 
L’arxiu parroquial fou cremat en la seva totalitat.

El maig de 1939, el rector, Mn. Joan Riba, inicià les obres de reconstrucció, que prosseguí el 
seu successor, Mn. Miquel Bonet. Reparats els fonaments i arranjada la fàbrica del temple 
que amenaçava ruïna, foren construïts els altars de la Mare de Déu de Montserrat i de Sant 
Isidre, durant els anys 1954 i 1955. També es portà a terme l’any 1955 la restauració del bap-
tisteri i la construcció dels altars de Sant Josep i de la Puríssima. 

TORRELLES DE LLOBREGAT, SANT MARTÍ

L’informe de Torrelles de Llobregat explica amb tot detall les destruccions, i diu que entre 
els objectes de més valor desaparegueren un copó i un calze (pàg. 84).

Després d’haver estat greument profanat aquest temple parroquial, el juliol del 1936, fou 
parcialment incendiat. Els altars foren tots destrossats, i pocs objectes de culte pogueren ser 
salvats. No obstant, el campanar i les campanes foren respectades.

Reportatge informatiu i fotogràfic
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La casa rectoral també fou parcialment destruïda i incendiada. L’arxiu parroquial se salvà 
íntegrament.

En finalitzar la guerra fou encarregat de la parròquia el seu rector, Mn. Llibert Xuriach. 
Aquest, el setembre de 1941, inicià les obres de reconstrucció, confiant la direcció de les 
mateixes a l’arquitecte Isidre Puig Boada i Jordi Cantó Marco. El 1946 s’inaugurà la capella 
del Santíssim Sagrament. 

El 1954 foren construïts els altars de Sant Pau i de la Puríssima. El 1955, els del Sagrat Cor i 
de Sant Josep. El 1957, el de Sant Antoni Abat; també aquest any fou refosa una campana.

L’altar major fou consagrat pel Sr. Arquebisbe-Bisbe  Dr. Gregorio Modrego el dia 11 de 
novembre de 1960. 

VALLBONA D’ANOIA, SANT BARTOMEU

Acabada la guerra, només un munt de runa assenyalava el lloc on abans s’aixecava aquest 
temple, d’estil romànic. Incendiat el 22 de juliol de 1936, fou totalment arrasat. També el 
campanar i les dues campanes desaparegueren. Únicament se salvà el sagrari, la custòdia i 
dos copons.

L’informe de Vallbona d’Anoia repeteix que el temple fou arrasat durant el primer any de 
la guerra civil del 1936. Entre les peces perdudes cal assenyalar una creu d’estil barroc, que 
era la creu processional, i una casulla morada molt antiga, així com un tern vermell brodat 
amb motius florals en plata blanca (pàg. 81). La mateixa mala sort van patir la casa rectoral 
i l’arxiu parroquial, que foren totalment destruïts.

El 28 de maig de 1948, Mn. Antoni Valls Sabaté, inicià les obres de reconstrucció. S’encarre-
gà la direcció de les obres a l’arquitecte Joaquim de Ros i de Ramis. Després va prosseguir 
les obres Mn. Emili Vives, successor de l’anterior, amb qui pràcticament es finalitzaren les 
restauracions. El juny de 1952 fou inaugurat el temple amb el seu altar major i l’altar de la 
Mare de Déu del Roser. El juny de 1955, l’altar de la Verge de Guadalupe. El maig de 1958, 
el de Sant Isidre. 

VALLIRANA, SANT MATEU

L’informe de Vallirana testifica que el mateix comitè local acompanyà el rector a casa 
d’aquest a Barcelona, i així aconseguí salvar la vida (pàg. 46). Però, malgrat aquest elogiós 
acte, cal dir que “alguns seglars catòlics no van ser suficientment forts per continuar essent 
catòlics” (pàgs. 46 i 47). 

Aquest temple parroquial fou totalment saquejat i mutilat en la revolució de 1936. Durant 
el període de la guerra fou confiscat i destinat a vivenda de refugiats evacuats d’Aragó. Més 
tard, l’edifici es destinà a garatge de l’aviació. Desaparegueren una custòdia d’un metre i 
mig amb pedres precioses i una veracreu (pàg. 87).
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La casa rectoral, en ser saquejada i habitada per una família, quedà en estat bastant deplo-
rable. L’arxiu parroquial fou destruït.

Restablert el culte en finalitzar la guerra, Mn. Josep Casamitjana, prevere regent, inicià les 
obres de reconstrucció el dia 3 de febrer de 1939, continuant-les el rector successor, Mn. Jo-
sep Cañizar. Les obres foren confiades a l’arquitecte Manuel Baldrich. El 18 de setembre de 
1955 es consagraren dues noves campanes, les majors, i es beneí el nou campanar.

VILADECANS, SANT JOAN

L’informe de Viladecans ens explica com incendiaren l’església. Va desaparèixer un retaule 
plateresc (pàg. 65) que representava Sant Joan i que era de notable valor artístic (pàg. 66).

Res se salvà d’aquest temple parroquial. Destruïts els altars i tots els objectes de culte, foren 
llavors incendiats junt amb l’edifici. El que encara en restà, fou després totalment arrasat.

La casa rectoral fou també completament destruïda. L’únic que se salvà fou una part de l’ar-
xiu parroquial.
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Les obres de reconstrucció foren iniciades el juny de 1942 per Mn. Ricard Serrajordia. Sota 
la direcció de l’arquitecte Josep Puig Janer, fou aixecat un nou temple que s’acabà el 1945. El 
1948 prengué possessió de la parròquia Mn. Ramon Saborit i sota la direcció de l’arquitecte 
Joan Amat es prosseguiren les obres, construint-se el 1954 l’altar major. El 1956 s’acabà la 
façana, i el 1957 es construí el campanar. 

VILAFRANCA DEL PENEDÈS, SANTA MARIA (BASÍLICA)
L’informe de Vilafranca, concretament de la basílica de Santa Maria, afirma que el 5 d’oc-
tubre del 1934 tots els temples de la vila, menys el de Sant Joan i el de l’hospital, foren in-
cendiats (pàg. 38). Abans el “Front d’Ordre” constituït per la Lliga, CEDA i Tradicionalis-
tes, obtingueren un bon resultat en les eleccions del 1936 (pàg. 41). Hi hagueren nombroses 
“acusacions i traïcions” que portaren necessàriament a l’assassinat d’alguns catòlics (pàg. 
46). Desaparegueren, ja el 1934: un retaule renaixentista dedicat a Sant Miquel i el retaule 
del Roser del segle XVI (ambdós cremats) (pàgs. 66 i 64). 

El mateix any es cremaren el retaule barroc de Sant Anton (pàg. 67) i la imatge barroca de 
la Immaculada (pàg. 75), i una talla gòtica policromada del segle XVI que el Llibre Verd ens 
descriu com un nen que plorava durant l’entrada dels francesos a la vila (pàg. 73). Fou cre-
mat un dels orgues més notables de Catalunya (pàg. 79). 

Els incendis, entre 1934 i 1936, també van fer desaparèixer nombroses capes (teixits) de gran 
valor artístic, així com terns. Es perdé la casulla de notable interès artístic del bisbe Torras i 
Bages, el famós bisbe de Vic (pàg. 80).

En quant als objectes d’orfebreria, cal esmentar la pèrdua d’una custòdia moderna de plata 
daurada d’estil gòtic, ornamentada amb esmalts, i un viril d’or amb pedres precioses valorat 
el 1936 en 125.000 pessetes. 

També desaparegueren dos bàculs dels bisbes Dr. Josep Morgades i Dr. Estadella, una cus-
tòdia de plata daurada de grans dimensions, una veracreu del segle XVI, quatre copons i 
vuit calzes (pàg. 85).

Resumint, doncs, aquest temple basilical fou incendiat —com hem indicat anteriorment en 
l’apartat de temples molt malmesos— el dia 6 d’octubre de 1934; per tant en la revolució de 
1936 fou únicament profanat, i no incendiat. Durant la guerra civil fou confiscat i destinat a 
garatge i local d’un sindicat.

La casa rectoral, tot i que salvà la fàbrica, sofrí el saqueig, per la qual cosa quedà molt dete-
riorada. L’arxiu parroquial es conservà en gran part intacte.

La primera reconstrucció del temple parroquial fou portada a terme pel rector, Mn. Joan 
Badia, a primers de gener de 1935. Acabada la revolució de 1936, Mn. Lluís Urpí, empren-
gué de nou la reconstrucció, prosseguida des de juliol de 1939 per Mn. Tomàs Pujadas. En 
un principi les obres foren confiades als arquitectes Jeroni Martorell i Josep Brugal. Des de 
l’any 1940, poc a poc es van erigir nous altars. El març de 1956 es pavimentà la basílica i es 
reconstruïren set finestrals de l’absis. 

Reportatge informatiu i fotogràfic
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Santa Maria de Vilafranca del Penedès
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VILAFRANCA DEL PENEDÈS, SANTÍSSIMA TRINITAT

Iniciada la revolució de juliol de 1936, aquest temple parroquial fou greument profanat. Tots 
els altars foren destruïts, i igualment ho foren els objectes de culte. El campanar quedà in-
tacte, però les campanes foren robades.

L’informe de la parròquia de la Santíssima Trinitat de Vilafranca afirma que van desaparèi-
xer: un retaule gòtic representant a la Mare de Déu de Montserrat (pàg. 65), una custòdia 
de plata, calzes i altres objectes d’orfebreria (pàg. 84). També resultà molt malmès el retaule 
—a la capella de l’hospital de Santa Maria de Vilafranca— de Sant Jordi de Pere Serra, que, 
un cop restaurat, presidí l’exposició Millenum l’any 1989 en el saló del Tinell, Santa Àgata i 
la Pia Almoina (pàg. 78).

La casa rectoral sofrí danys de consideració. De l’arxiu parroquial se salvaren els llibres sa-
gramentals.

Mn. T. Pujadas, inicià les obres de restauració l’any 1940. Les prosseguí el seu successor, 
Mn. Josep Blanchar. Sota la direcció tècnica de l’arquitecte Jeroni Martorell, les obres se-
guiren el curs següent: l’any 1940 es construí l’altar de Sant Sebastià; el 1941, l’altar major; el 
1942, els altars de Sant Josep, Sant Josep Oriol i la Verge dels Dolors. Entre els anys 1941-48 
es portà a terme la restauració i decoració del temple, i la benedicció de les campanes. 

VILANOVA I LA GELTRÚ, SANT ANTONI ABAT

L’informe de Vilanova i la Geltrú afirma que en la població es podia palpar un ambient molt 
enrarit durant els mesos previs a l’esclat de la guerra del 1936; destaca la corrupció social 
i les campanyes contra “tot el que tingués alguna cosa a veure amb el catolicisme”. El 95% 
dels vots en les eleccions del 1936 es va decantar per les esquerres (pàg. 41). Entre els incen-
diaris de les esglésies hi havia gent del poble (pàg. 44), amb delacions i traïcions que porta-
ren a l’assassinat de gent. Hi havia una patrulla molt sanguinària i terrible que afusellà molts 
religiosos i catòlics (pàg. 46).

Pel que fa a Sant Antoni de Vilanova, desaparegueren: un riquíssim retaule renaixentista 
que demostrava la importància que tenia el gremi dels mariners (pàg. 66), el retaule renai-
xentista de Sant Telm i cinc retaules barrocs d’or fi del segle XVIII (pàg. 67), així com la 
Mare de Déu de les Neus policromada i renaixentista (pàg. 73), la imatge renaixentista de 
Sant Isidre de l’artista Miquel Sala (pàg. 74), i les imatges barroques de la Immaculada i de 
la Mare de Déu del Roser (pàg. 75). També van desaparèixer un orgue de proporcions des-
comunals (pàg. 79), vàries casulles dels segles XVI i XVII (pàg. 81), una custòdia, calzes, i 
les campanes de dimensions superiors a un metre de diàmetre (pàg. 86).

Iniciada la revolució el juliol de 1936, es projectà que l’emplaçament d’aquest temple par-
roquial de Sant Antoni es convertís en una gran plaça pública. Per això —com hem indicat 
en l’apartat anterior de les esglésies molt malmeses— s’inicià la destrucció sistemàtica del 
temple. Tots els altars —en total 27 i alguns de gran valor artístic—, foren destruïts i cre-
mats juntament amb l’orgue monumental i altres objectes de culte. De l’edifici sols quedaren 
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els murs en peu; tota la part superior fou destruïda i el subsòl minat per tal de construir-hi 
refugis. El campanar es conservà, però foren arrencades les campanes i l’àngel que el coro-
nava.

La casa rectoral, habitada per refugiats, quedà molt deteriorada. L’arxiu parroquial se salvà 
en part.

A finals de 1939, Mn. Manuel Forn, que ja regentava la parròquia el 1936, inicià les obres de 
reconstrucció que prosseguiren els Mns. Joan Serrat, Llorenç Garriga i Josep Pons. Sota la 
direcció de l’arquitecte Carles Marqués, el temple fou cobert novament, respectant les anti-
gues proporcions, i es construí el baptisteri i els altars de la Santíssima Trinitat i del Sagrat 
Cor. Sota la direcció de Jordi Cantó, es construí l’altar major que fou consagrat l’agost de 
1959. Un any després, l’agost de 1960, es procedí a l’enrajolat, la instal·lació elèctrica, i cons-
trucció dels confessionaris i púlpits. Mn. Joan Escala restaurà la façana.

VILANOVA I LA GELTRÚ, IMMACULADA

Aquest informe confirma amb tot detall l’incendi del temple ja l’octubre del 1934. Dos anys 
després rebé una nova sacsejada (pàg. 41). El temple parroquial fou destruït i horriblement 
saquejat el 6 d’octubre de 1934, tot i que havia estat totalment restaurat i inaugurat el 5 de 
juliol de 1936, quinze dies abans de la guerra. Malauradament fou novament destruït i sa-
quejat el 24 de juliol de 1936. Durant la revolució, l’edifici del temple fou destinat successi-
vament a magatzem i taller mecànic.

La casa rectoral fou lleument destruïda. L’arxiu parroquial, que tenia documents de l’any 
1860, data de la fundació de la parròquia, fou destruït totalment.

Acabada la guerra, el 1939, el rector, Mn. Ramon Altisench, que ja regia la parròquia el 1936, 
inicià novament la reconstrucció del temple parroquial, prosseguida pel rector, Mn. Josep Sala. 

VILANOVA I LA GELTRÚ, SANTA MARIA DE LA GELTRÚ

Aquest temple parroquial fou saquejat el 19 de juliol de 1936. Els altars laterals foren des-
trossats, salvant-se només en tres quartes parts el retaule de l’altar major, gràcies al seu va-
lor artístic. No havent sofert l’edifici danys de consideració, fou destinat a magatzem de la 
cooperativa de llauradors.

De la parròquia de Santa Maria de la Geltrú es perderen: una imatge gòtica del Roser, una 
talla policromada del XVI (pàg. 73), el retaule barroc de Sant Blai (pàg. 68), l’orgue de no-
table valor (pàg. 79), una imatge barroca de la Immaculada, la creu processional, i un calze 
d’estil imperi (pàg. 83).

La casa rectoral fou saquejada i convertida en casa del comitè de llauradors. L’arxiu parro-
quial se salvà quasi íntegrament, i s’instal·là en la Biblioteca Museu Balaguer. 
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El 1939, en fer-se càrrec de la parròquia com a ecònom Mn. Joan Fortuny, s’iniciaren les 
obres de reconstrucció, que el seu successor, Mn. Jaume Coll prosseguí. Entre el 1940 i 1943 
s’erigiren els altars de Sant Antoni, del Santíssim Sagrament, del Sagrat Cor, de Sant Isidre i 
de Sant Josep. Entre 1944 i 1946 es restaurà el retaule de l’altar major, es reposaren sis imat-
ges de talla i s’inaugurà i consagrà solemnement la taula de pedra de l’altar major.

VILANOVA D’ESPOIA, SANT SALVADOR

L’informe de Vilanova d’Espoia afirma que abans d’esclatar la guerra del 1936 hi van haver, 
en el mateix poble, manifestacions contra el rector. Van trencar els vidres de l’església i de 
la rectoria, i van exigir que el rector marxés de la seva església. Van treure les creus de tots 
els llocs públics, i també de les tombes del cementiri (pàg. 39). Al poble hi havia un ferotge 
comitè revolucionari. Alguns manifestaren públicament la seva gran alegria quan s’incendi-
aren imatges dels sants i objectes del culte (pàgs. 42 i 46). També acusaren el rector i s’exigia 
que fos assassinat.

El dia 22 de juliol de 1936 es presentaren al poble “uns foragitats” que, ajudats per alguns 
veïns, saquejaren l’església parroquial. Després incendiaren en la plaça pública, imatges, 
bancs, ornaments, etc. Res escapà de les flames. Després, la fàbrica del temple, que no havia 
sofert cap dany, fou convertida en magatzem de gra.

La casa rectoral es conservà, servint primer de domicili pel comitè revolucionari, i després 
per habitacions de refugiats.

Acabada la guerra, Mn. Josep Vivó, que sobrevisqué a la persecució religiosa, inicià la res-
tauració del temple, que ha estat continuada, successivament, pels encarregats: Mns. Jaume 
Ximenes, Josep Llorens i Miquel Arenas. 

VILOBÍ DEL PENEDÈS, SANTA MARIA DE VALLFORMOSA

En esclatar la revolució de juliol de 1936 s’estava acabant de construir aquest temple par-
roquial. Això provocà l’aturada de les obres, però no ocasionà danys de consideració en la 
fàbrica. Els altars i objectes de culte foren tots destruïts. Esborrat de l’edifici qualsevol sig-
ne de religiositat, fou destinat successivament a magatzem, garatge, i, en alguna ocasió, sala 
d’espectacles i ball.

L’informe de Vilobí, Vallformosa, afirma que d’aquesta parròquia desaparegueren quatre 
retaules; tres renaixentistes del Roser, Sant Roc i Sant Isidre (pàg. 66), i el quart, barroc 
dedicat al Sant Cor de Jesús (pàg. 69). També desaparegueren: una imatge barroca del Sal-
vador (pàg. 75), la creu processional del segle XVI, un calze renaixentista i la veracreu. Sa-
bem, però, que aquestes darreres peces esmentades foren lliurades a la Generalitat (pàg. 
84). També es va confiscar el cementiri.

La casa rectoral, utilitzada com a residència del “comitè”, primer, i de diferents famílies posteri-
orment, sofrí pocs danys en la seva fàbrica. L’arxiu parroquial pogué conservar-se en gran part.

Reportatge informatiu i fotogràfic
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El 1939, Mn. Aleix Rigol, inicià les obres de reconstrucció, continuant les obres on havien 
estat aturades el 1936. Les prosseguiren els successors en el càrrec, Mns. Josep Bach i San-
tiago Benito. La direcció de les mateixes recaigué en l’arquitecte Jordi Cantó. Entre 1939 i 
1942 s’acabà l’absis. Des de 1942 a 1948, s’arranjà el campanar, es col·locaren les campanes 
i es començà la construcció de l’altar major, que quedà totalment finalitzat el 1954. Entre 
1956 i 1961 es col·locà la part principal de la pavimentació, i la il·luminació, i es restaurà la 
teulada. 

Sant Crist de Piera
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Granollers
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BISBAT DE TERRASSA

ALFOU (LLINARS DEL VALLÈS), SANT JULIÀ

Aquest temple parroquial d’estil romànic, va ser saquejat el 20 de juliol de 1936. Tots els 
seus altars van ser destruïts i van desaparèixer tots els objectes de culte. Posteriorment va 
ser destinat a magatzem.

L’informe ens explica l’estat en què va quedar després de la guerra del 1936-39 la parròquia 
d’Alfou. Afirma que la destrucció del temple no és imputable a cap feligrès del poble (pàg. 
45). Destaca que es destruí un retaule barroc de la Mare de Déu del Roser (pàg. 68).

La casa rectoral es va conservar intacta, però no va poder salvar-se l’arxiu parroquial.

L’abril de 1940, Mn. Lluís Banqué Masip, va iniciar les obres de restauració; el rector que la 
regentava en 1936, Mn. Josep Viader, havia mort víctima de la persecució religiosa. Posterior-
ment els Mns. Josep Julià i Joan Roldán van continuar les obres.

El 1940, es va acabar de pintar l’església. L’agost del mateix any, va ser col·locada la campa-
na. El 1952, van ser efectuats diversos treballs de paleta. I el maig de 1961, les obres de re-
paració en el campanar.
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BARBERÀ DEL VALLÈS, SANTA MARIA

El temple parroquial de Santa Maria de Barberà, d’estil romànic pur, de finals del segle XI, 
va ser saquejat i incendiat el dia 21 de juliol de 1936. Per la seva consistència, es van conser-
var els murs i la volta. L’església va quedar abandonada i oberta durant un any, per la qual 
cosa la “quitxalla i alguns adults la van anar destruint més i més”.

D’aquesta parròquia l’any 1940, l’informe diu que abans de la guerra hi havia una tensió molt 
forta, amb mítings exaltadíssims contra l’església (pàg. 36). Destaca les pèrdues de sectors 
del retaule major amb plafons pintats d’estil renaixentista (pàg. 66), el retaule de Sant Isidre 
i Sant Jaume d’estil rococó (pàg. 70), el retaule barroc de la Mare de Déu dels Dolors, i el del 
Santíssim Sagrament i el del Sant Crist, aquests darrers també barrocs (pàg. 68). Les imat-
ges gòtiques de l’Assumpció i la Mare de Déu del Roser (pàg. 74), així com alguns objectes 
d’orfebreria; una creu processional, una custòdia i la veracreu (pàg. 83).

Es va prendre foc per onze vegades a la Casa Rectoral, fins que es va desplomar. L’arxiu, de 
gran valor per la seva antiguitat, va desaparèixer entre les flames.

El cap d’any de 1941, Mn. Antoni Piña va iniciar les obres de restauració. El seu successor, 
Mn. Pau Vives Masa va aconseguir la reconstrucció de l’església romànica sufragada per 
l’Estat, i la seva declaració com a Monument Nacional, començant al mateix temps la cons-
trucció d’un nou Temple al centre de la població. Mn. Miguel Badosa va posar feliç terme a 
les obres del mateix l’any 1959. Les etapes de l’obra són: l’any 1955 es va acabar la restaura-
ció de l’església romànica; el dia 12 de febrer de 1950 es va posar la primera pedra del nou 
temple, que es va acabar el 4 de juny de 1959; aquest mateix dia es va beneir el nou altar i la 
imatge de la Patrona.

BIGUES, SANT PERE

L’informe de Bigues diu que la destrucció del temple no és imputable a cap feligrès del poble 
(pàg. 45). Hi va haver “moltes traïcions i acusacions que causaren alguns assassinats” (pàg. 
46). Destaca la destrucció de l’altar major barroc, i el mal estat en què va quedar el famós 
retaule renaixentista del Roser (pàg. 85). També van desaparèixer les campanes (pàg. 86).

En un principi aquesta església parroquial, d’estil en part romànic del segle XII i en part 
renaixentista, va ser saquejada i profanada per forasters el 1936. Més tard, els components 
del comitè revolucionari local van obligar a les persones de més sentiments religiosos a cre-
mar gran part del que quedava dels altars, imatges i altres objectes religiosos a la plaça de 
l’església.

La casa rectoral, ja molt vella, va quedar inhabitable per l’estada de refugiats i per l’abando-
nament general.

Acabada la guerra es va habilitar de nou el temple i es va restablir el culte en ell.

Posteriorment es va reconstruir la casa rectoral. 
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CALDES DE MONTBUI, SANTA MARIA

Aquest magnífic temple parroquial, construït l’any 1595 d’estil gòtic-bizantí, va ser incendiat 
i saquejat, i en totes les capelles laterals i en l’absis major es van produir unes grans ober-
tures que, partint dels fonaments, gairebé arribaven a la volta de les esmentades capelles. 
Diverses tombes van ser obertes, i profanades les seves restes. La portada, d’estil barroc, es 
va conservar intacta. “Entre les imatges destruïdes —afirma l’informe— per l’incendi, es 
compta la cèlebre «Santa Majestat», que es valorava en aquell temps en mig milió de dòlars” 
(pàg. 73). Providencialment va poder salvar-se el seu cap. Posteriorment es va poder refer 
tot el cos (que és nou actualment). L’edifici va ser convertit en mercat públic. Es perderen 
els retaules de Sant Joan i Sant Esteve d’estil rococó (pàg. 70), i una creu processional de 
notable valor artístic (pàg. 85).

La casa rectoral va sortir molt deteriorada. Al cap d’uns mesos va ser destinada a ésser 
comitè d’abastos, i després a caserna de Mossos d’Esquadra. De l’arxiu parroquial es van 
aconseguir salvar onze llibres i diversos documents (pergamins).

L’any 1939, el rector, Mn Joan Calmet, va iniciar les obres de reconstrucció i restauració, di-
rigides per l’arquitecte Isidre Puig Boada. 

CAMPINS, SANT JOAN

L’informe de Campins afirma que pocs dies abans d’esclatar la guerra civil del 1936 es 
presentaren davant l’església diversos homes blasfemant i increpant el rector amb excla-
macions de «mori, mori» (pàg. 38). La destrucció del temple fou causa de la coacció vio-
lenta d’extremistes aliens al poble, tot i que alguns de la localitat es veieren obligats a ac-
tuar incendiant el temple (pàg. 45). Per salvar alguns objectes de culte, alguns feligresos 
s’exposaren àdhuc a ser assassinats (pàg. 45). Alguns dirigents revolucionaris ajudaren a 
fugir el sacerdot (pàg. 46). Desaparegueren: un retaule barroc del 1692 que estava situat 
a l’altar major, així com el retaule barroc del Roser (pàg. 66), una imatge renaixentista de 
Sant Guillem (pàg. 74), la veracreu, i la creu parroquial (pàg. 84). Les campanes foren es-
timbades (pàg. 86).

Per imposició del comitè de la localitat moltes persones del poble es van veure obligades a 
treure tots els altars, imatges, ornaments i altres objectes de culte del temple parroquial per 
cremar-los en un camp enfront de l’església. Encara que es va salvar l’edifici, d’estil romànic 
del segle XII, l’antic cor que es trobava darrere de l’altar major va ser destruït. Part del tem-
ple es va destinar a habitatge de refugiats i part a alberg de bestiar; en els últims temps  de la 
guerra, es va destinar a caserna. El rector, Mn. Fidel Orobitg, va ser assassinat a Barcelona. 
La Casa Rectoral, encara que es va conservar en bon estat, va patir algunes modificacions i 
ha estat restaurada. L’arxiu parroquial es va conservar gairebé en la seva totalitat.

El mes de març del 1939 el rector, Mn. Ramon Mariné, va iniciar les obres de restauració. 
Primerament es va construir un absis interior, romànic, de l’estil de l’església, i després es 
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va restaurar l’altar major. En 1941 es van adquirir les noves campanes, la imatge del titular i 
posteriorment es van restaurar les capelles laterals.

Plegamans
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CÀNOVES, SANT MUÇ

Aquest temple parroquial d’estil romànic va ser totalment profanat durant la revolució de 
juliol del 1936; els seus murs i coberta es van conservar en bon estat.

L’informe de Cànoves afirma que les notables pintures de l’altar de la Puríssima del 1632 
van ser destruïdes, així com les imatges policromades de Sant Sebastià i Sant Muç (pàgs. 77 
i 82).

La casa rectoral, deteriorada a causa de la seva antiguitat, s’arranjà a partir de l’any 1939. 
L’arxiu parroquial es va salvar íntegrament. El capellà rector Mn. Salvador Ester Palau va 
ser assassinat.

Acabada la guerra el nou rector, Mn. Antoni Artigas Viñeta, va iniciar la restauració gene-
ral del temple, prosseguida successivament pels Mns. Antoni Molins Pont, Àngel Martínez 
Santos, Francesc Martínez Montfort i Salvador Francesc Colomer. Les noves campanes es 
van col·locar el 1945. Entre els anys 1949 i 1957 es van inaugurar els altars laterals.

S’activà una renovació del Temple Parroquial, amb la supressió de l’antic cementiri, en ruï-
nes, adossat al llarg de la paret lateral.

En revocar les seves parets i volta, i remoure’s els obstacles, recobrà la seva primitiva estruc-
tura de nau espaiosa amb la seva volta. 

CANOVELLES, SANT FÈLIX

Aquest temple parroquial, romànic del segle XII-XIII i de molt notable valor artístic en tot 
el seu conjunt, va quedar greument deteriorat per la destrucció de tots els seus altars, imat-
ges, campanar i sagristia. Durant la guerra l’església parroquial va ser destinada a magat-
zem; després es va habilitar com a habitatge de refugiats.

De l’informe de Canovelles es pot deduir que la destrucció del temple no fou imputable a 
cap feligrès (pàg. 45). Desaparegueren: un retaule gòtic de Sant Sebastià del segle XV (pàg. 
64), imatges de la Mare de Déu del Roser, Sant Feliu i Sant Isidre (pàg. 76), les pintures de 
Jaume Fornés, natural de Mataró, que estaven situades a l’altar del Roser (pàg. 79), encen-
sers barrocs, una Mare de Déu del Roser policromada (pàg. 85). I al Santuari de Bellula la 
imatge romànica de coure i esmalts (pàg. 73).

La casa rectoral va ser totalment saquejada i posteriorment destruïda, així com l’arxiu par-
roquial.

El dia 13 d’octubre de l’any 1939 el rector, Mn. Gabriel Canas Padrós, va iniciar la recons-
trucció de temple, les obres del qual va dirigir l’arquitecte Enric Mora. Entre els anys 1939-
1943 s’erigiren els nous altars que hi ha al temple decorant-se els de la Mare de Déu i del 
Sagrat Cor. El 1955 quedà decorat el del Sant Crist. 
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Canovelles
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CARDEDEU, SANTA MARIA

El 21 de juliol de 1936, aquest temple parroquial va ser profanat i incendiat. Durant la guer-
ra va ser destinat a local d’intendència militar.

De l’informe de Cardedeu podem deduir que desaparegué un retaule barroc que estava a 
l’altar major i que procedia de l’església de Santa Mònica de Barcelona (pàg. 67). També fo-
ren estimbades les campanes; entre elles una d’un metre de diàmetre (pàg. 86).

La casa rectoral va ser parcialment destruïda, quedant inhabitable. El juny de 1940, Mn. 
Manuel Berenguer va iniciar les obres de restauració dirigides per l’arquitecte Josep M. Ros 
Vila.

L’agost de 1940, era restablert el culte; l’any 1945, era beneït l’altar del Santíssim i el de San 
Josep; el 1946, el de Ntra. Sra. del Roser; el 1950, el del Sagrat Cor; el 1951, el de Ntra. Sra. 
de Lourdes; el 1952, el de San Isidre; el 1956, el retaule i cambril de l’altar major; el 1957, la 
decoració de l’altar major, i el 1960 l’altar del Nen Jesús i la decoració del temple. El 1947, 
es van reposar tres campanes.
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CASTELLAR DEL VALLÈS, SANT MARTÍ

De l’informe de Castellar del Vallès podem deduir que l’Ajuntament dictaminà que calia 
tancar les escoles religioses (pàg. 39). La destrucció en part del temple la portaren a terme 
la gent del mateix poble, tot i que coaccionats per forces alienes a ell (pàg. 45). Gràcies a un 
feligrès, el rector aconseguí fugir en un primer moment, però al final va ser capturat i assas-
sinat (pàg. 46). Desaparegueren: un retaule del segle XV de l’artista Serra (segons l’opinió 
de Mn. Trens, que fou el director del Museu Diocesà de Barcelona), en el plafó central del 
qual hi havia Maria Magdalena i en el lateral la crucifixió del Senyor (pàg. 79), un retaule 
gòtic del segle XV, així com altres d’estil plateresc (pàg. 79). Fou cremat un tern de color 
rosa rematat amb motius florals brodats en seda i or (pàg. 81). 

Resumint, aquest magnífic temple, que es va construir en els anys 1885-1890 en estil neo-
gòtic, va ser assaltat i greument profanat el dia 22 de juliol de 1936. Les imatges, altars, ob-
jectes i ornaments de culte i tot el ric mobiliari, van ser portats a la plaça i cremats en una 
gran foguera. Per convertir-lo en mercat públic, van destruir tots els vidres policromats dels 
finestrals, i van obrir, en cadascuna de les capelles laterals, vulgars finestres per donar pas 
a la llum. Després, convertit en caserna, els soldats van arrencar moltes portes i armaris per 
fer foc dins del temple i a la sagristia, destruint així part del paviment i algun revocat de les 
parets.

La Casa Rectoral, composta de planta baixa i dos pisos, va ser transformada en habitacions 
diferents, en les quals es van instal·lar diversos empleats del municipi. L’arxiu parroquial va 
ser totalment destruït.

El rector, Mn. Josep M. Esteve, va iniciar l’any 1939 la restauració del temple, dirigida per 
l’arquitecte Francesc Folguera. 

CERDANYOLA DEL VALLÈS, SANT MARTÍ

L’informe diu que pocs dies abans de l’esclat de la guerra civil del 1936, per arreu se succeïen 
les burles, fent al·lusió a les taules de la llei amb els manaments de Déu (pàg. 37). El temple 
fou destruït i desaparegueren nombroses imatges; entre elles la gòtica de la Mare de Déu del 
Roser (pàg. 73). El temple quedà sense campanes (pàg. 86). 

COLLSABADELL (LLINARS DEL VALLÈS), SANT SADURNÍ

Era rector Mn. Lluís Banqué, quan aquest temple parroquial, en la revolta del 1936, va ser 
profanat i incendiat. El campanar també va patir alguns danys: li van ser sostretes les cam-
panes. La mateixa mala sort sofrí l’arxiu que va ser totalment destruït.

Aquest informe afirma que desaparegueren: un retaule plateresc del Roser del segle XV 
(pàg. 65), els retaules barrocs de la Mare de Déu de la Bona Sort, i el de Sant Vicenç (pàg. 
68), així com una valuosa creu processional (pàg. 85). 
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La casa rectoral, pels seus deterioraments, va resultar posteriorment inhabitable.

Mn. Antoni Vidal, el 1939 va començar la reconstrucció, de la qual es van fer càrrec els con-
tractistes Salvador Casadevall i Ricard Font. La marxa seguida per la reconstrucció tingué 
les següents fites: l’any 1940 es va erigir l’altar major; l’altar de la Mare de Déu va ser cons-
truït el 1946, i dos anys després —1948— es va adquirir un harmònium. La campana mitja-
na va ser refeta el 1949, i l’any següent es van col·locar la més gran i la petita. El 1950 es va 
decorar l’altar de la Mare de Déu. El de Sant Isidre es va aixecar el 1955 i el del Santíssim, 
el 1956. 

CORRÓ D’AMUNT (LES FRANQUESES DEL VALLÈS), SANT MAMET

L’informe sobre Corró d’Amunt diu que desaparegueren: un retaule renaixentista de l’altar 
major (pàg. 65), imatges barroques de Sant Cosme i Damià (pàg. 75), i una Mare de Déu 
del Roser de 50 cm. (pàg. 85).

En la revolució de juliol de 1936 aquest temple parroquial va ser incendiat completament, 
perdent-se tots els altars, imatges i altres objectes del culte. Van, però, aconseguir salvar-se 
la custòdia, la creu parroquial, un calze i una imatge de la Mare de Déu del Roser de plata. 
Les campanes van ser destruïdes. La fàbrica del temple, pel saqueig i l’incendi va quedar 
bastant deteriorada.

La casa rectoral va ser saquejada, destruint-se a la vegada el seu arxiu parroquial.

Quan la guerra va acabar, el seu anterior rector, Mn. Josep M. García, va iniciar les obres 
de restauració del temple. El dia 14 de desembre de 1958, el Dr. Gregorio Modrego i Casaus 
va consagrar la campana més gran. El dia 21 d’agost de 1960, es va inaugurar la capella de 
Ntra. Sra. del Roser. Anteriorment va ser també beneïda la capella de Ntra. Sra. del Pla. La 
completa decoració del temple amb les seves pintures es va inaugurar el dia 17 d’agost de 
1960. 

CORRÓ D’AVALL (LES FRANQUESES DEL VALLÈS), SANTA EULÀLIA

El temple va ser incendiat per les turbes el dia 21 de juliol de 1936, i després totalment arra-
sat no quedant més que el solar.

Aquest informe afirma que abans de la guerra hi havia un plafó gòtic representant a Maria 
Santíssima, i altres retaules de Santa Llúcia i Sant Llorenç (pàg. 64), així com uns retaules 
barrocs; igualment hi havia una imatge del Roser de l’any 1701, la de Sant Isidre de l’any 
1700; i la del Sagrat Cor i de Santa Eulàlia (pàg. 68).

El temple d’aquesta feligresia era molt antic, sense estil determinat ni especial valor artístic, 
però estava dotat de bells altars.

Reportatge informatiu i fotogràfic
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Acabada la guerra, el nou temple parroquial de Corró de Vall, es va construir en un lloc 
diferent del qual va ser arrasat. Té un emplaçament cèntric i molt adequat per al bon servei 
dels feligresos; a poca distància de la carretera general i de l’estació del ferrocarril.

COSTA DEL MONTSENY (FOGARS DE MONTCLÚS), SANT ESTEVE

L’informe diu que d’aquesta parròquia desaparegueren: els retaules barrocs dels Àngels i del 
Sant Crist (pàg. 70), el retaule de l’altar major neoclàssic del 1789, i el retaule del Roser (pàg. 
73). També desaparegué la famosa imatge de la Mare de Déu de Gràcia o dels Àngels, que 
fou extreta per dipositar-la en el Museu de Montjuïc de Barcelona. Després de la guerra fou 
tornada a la Costa (pàg. 73). Foren estimbades les campanes durant la guerra (pàg. 86).

El dia 23 de juliol de 1939 aquest temple romànic del segle XIV (amb absis del segle XII) va 
ser incendiat i tots els seus altars, imatges i objectes del culte robats. L’edifici, que va quedar 



311

en bon estat, va ser confiscat durant la revolució. Mn. Rafael Sellés, ecònom, va ser assassi-
nat als voltants de Vic.

La casa rectoral es va conservar, encara que amb alguns desperfectes, i el seu arxiu parro-
quial va ser destruït en part.

L’ecònom, Mn. Josep Cañizar, va començar les obres de restauració el 1940, que van ser 
continuades pels Mns. Josep Martorell, Ricard Vendrell i el rector Mn. Ramon Viver. El 
1941 es va inaugurar l’altar major. Dos dels altars laterals es van construir el 1946. L’any 
1952 es va reconstruir l’altar de la «Mare de Déu dels Àngels» amb la seva antiga i famosa 
imatge d’alabastre del segle XIV, recuperada després de la revolució. La decoració del bap-
tisteri es va portar a terme el 1953. 

EL COLL (LLINARS DEL VALLÈS), SANT ESTEVE

L’informe de la parròquia d’El Coll afirma que algunes masies, com per exemple la de Cal 
Collet, es prestaren per amagar objectes de culte amb gran risc, àdhuc amb perill de perdre 
la vida (pàg. 45). El Museu de Granollers rebé alguns objectes, com per exemple la imatge 
renaixentista del Roser (pàg. 73). Desaparegueren: els retaules barrocs del Roser i el retaule 
major neoclàssic (pàg. 71 i 68). Pel que fa al primer, el 1940 s’iniciaren els tràmits per recu-
perar-lo de Granollers, i també es feren gestions perquè es retornessin unes tretze pintures 
de l’altar major unes tretze pintures (pàg. 71). El Coll va quedar sense campanes (pàg. 85).

Durant la revolució del 1936 aquest temple parroquial, d’estil gòtic del segle XVI, va ser sa-
quejat i greument profanat. No obstant això la seva fàbrica no va quedar greument danya-
da.

La casa rectoral va patir petits desperfectes en ser habitada durant el període de la revolució 
per uns individus d’un poble veí. L’arxiu parroquial va desaparèixer cap a finals de la guerra 
civil. Es creu que els seus llibres van ser robats.

Acabada la revolució es va restablir immediatament el culte al temple. Una nova campana 
va ser col·locada el 1940, i el 1942 la imatge del sant titular de la parròquia. Les obres de res-
tauració pròpiament dites van ser iniciades el 1946 per Mn. Manuel Torrents i prosseguides 
pels Mns. Jaume Arcarons, Joan Nonell i Artur Bosch (morí el 5 de juny del 2007). El 1947 
va ser arreglat el sostre del temple, i el 1957 l’altar major.

FOGARS DE MONTCLÚS, SANT CRISTÒFOL

L’informe de Fogars diu que desaparegué un retaule barroc del 1771 que estava a l’altar ma-
jor (pàg. 68).

Durant la revolució de juliol de 1936 aquest temple parroquial va ser greument profanat, i 
saquejats tots els seus altars i imatges. Cinc retaules d’estil barroc, dos d’ells de talla, van ser 

Reportatge informatiu i fotogràfic



312

El martiri dels temples

Sant Esteve de Granollers. 

Inicis de la restauració
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destruïts. Els seus murs i coberta van quedar en bon estat. El rector, Mn. Josep M. Cunill, 
va salvar la seva vida en el primer moment, encara que després va ser assassinat al Santuari 
del Collell (fora de la diòcesi de Barcelona).

La casa rectoral va ser respectada. Del seu arxiu parroquial es van salvar només els llibres 
de baptismes, matrimonis i defuncions.

Acabada l’època revolucionària, es va restablir immediatament el culte al temple parroquial. 
L’any 1941 Mn. Jaume Vilagelíu, ecònom, va iniciar i va avançar molt les obres de reconstruc-
ció de l’església que van acabar els seus successors. 

FUIROSOS, MONTNEGRE

De l’informe es dedueix que el temple de Fuirosos resultà molt malmès, i desaparegueren el 
retaules major i del Roser (pàg. 65).

GRANOLLERS, SANT ESTEVE

L’informe sobre Granollers és molt ampli. Diu que la FAI, el dia 6 d’octubre del 1934, s’apo-
derà del govern del municipi i féu esclatar dues bombes que causaren greus desperfectes en 
el temple, que era una autèntica joia arquitectònica (pàg. 38). Hi havia un contrast molt ac-
centuat entre els pobles de la contrada i la mateixa població de Granollers; per exemple, en 
les indústries de Granollers es feren moltes confiscacions (pàg. 43), i es feren “llistes negres” 
amb l’objectiu d’assassinar alguns ciutadans pel sol fet de ser catòlics o pertànyer a l’Esglé-
sia o a les dretes (pàg. 44). Hi havia una patrulla terrible i sanguinària de control i un comitè 
que assassinaren a moltes persones (pàg. 46). Entre els sacerdots i religioses no hi van haver 
desercions, a excepció d’una religiosa que es casà amb un funcionari municipal (pàg. 47). 
Van desaparèixer: un retaule renaixentista, tres retaules barrocs de Sant Isidre, Santa Llú-
cia, i el de l’altar major que procedia de la basílica de la Mercè de Barcelona (pàg. 69). Tam-
bé van desaparèixer moltes imatges; entre elles cal destacar una Mare de Déu de la Mercè 
renaixentista, i la imatge barroca de Sant Isidre (pàgs. 73 i 75). Desaparegué un púlpit de 
notable valor artístic que fou custodiat al Museu de Granollers i que encara no ha estat re-
tornat (pàg. 76). Es destruí un gran orgue (pàg. 76). Algunes peces d’orfebreria també foren 
sostretes:  una custòdia de plata daurada amb imatges de sants i àngels del 1561, de 100 x 38 
cm., així com la imatge de la Mare de Déu del Roser, amb peanya i amb àngels de 83 cm., la 
creu parroquial gòtica del 1555, i la veracreu renaixentista (pàg. 82). Algunes campanes pel 
culte foren estimbades, entre elles una de més d’un metre de diàmetre (pàg. 86).

El que per dues vegades (a. 1934 i 1936) no va poder destruir el foc, ho va destruir el pic i la 
dinamita. L’edifici va quedar convertit en una pila de blocs de pedra. Només el campanar va 
romandre en peu, encara que amb desperfectes en la seva base i sense les campanes.
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La casa rectoral, després d’haver-la incendiat, també va ser arrasada, salvant-se només al-
gun mur. L’arxiu parroquial va ser destruït; el 2005 es van trobar, però, mitja dotzena de lli-
bres que pertanyen a la parròquia. Han estat digitalitzats a l’Arxiu Diocesà de Barcelona.

Acabada la guerra, va ser encarregat d’aquesta parròquia Mn. Albert Olivella, que no va po-
der iniciar les obres de reconstrucció fins el 1942. Posteriorment les van continuar els seus 
successors Mns. Joan Serrat, Joan Sala i Josep Campo. La direcció tècnica de les mateixes 
va ser confiada als senyors Josep Boada, Francesc de Riba i Antoni M. Riera. El 25 d’agost 
de 1946 va ser beneït el nou temple pel Dr. Gregorio Modrego Casaus. El 1951 es va instal-
lar l’orgue; el 1956 es van col·locar els finestrals i el 1958 va començar a funcionar la calefac-
ció. El 26 de desembre de 1960 va ser consagrat l’altar major. 

GRANOLLERS, SANT JULIÀ DE PALOU

Aquest temple parroquial va ser saquejat i incendiat el 21 de juliol de 1936. Tots els altars 
van ser destruïts. També els objectes de culte van ser devorats per l’incendi, desapareixent 
imatges dels segles XI i XV. La fàbrica va patir danys de consideració.

L’informe de Palou diu que els del poble amagaren els objectes de culte, però que després 
foren coaccionats per lliurar-los al comitè de control (pàg. 45). Desaparegueren: els retaules 
barrocs del Roser, el de Sant Pere, i el de Ntra. Senyora dels Dolors (pàg. 67), el retaule de 
l’altar major amb plafons pintats d’estil neoclàssic (pàg. 71). Desaparegueren vàries imatges: 
cal destacar-ne una de romànica de la Mare de Déu del Grau, del segle XI (pàg. 73), la Mare 
de Déu gòtica de Lladó, i la Mare de Déu també gòtica anomenada “de les Aigües” (pàg. 
73), la imatge barroca de la Mare de Déu del Roser (pàg. 74), una taula del segle XVI que 
representava Sant Joan Baptista (pàg. 77), una casulla del segle XVI (pàg. 80), una veracreu 
gòtica, i una custòdia barroca (pàg. 82). Quedà sense campanes (pàg. 86).

Només va quedar en peu algun mur del que havia estat la casa rectoral. L’arxiu parroquial va 
ser amagat en el subsòl, però la humitat el va destruir completament, excepte tres volums de 
llibres «sagramentals». L’1 de juny de 1939, Mn. Miquel Bot va iniciar les obres de recons-
trucció. Realitzada la part més urgent, es va poder reprendre el culte en aquest temple el dia 
7 de gener de 1940. La direcció tècnica va ser confiada als arquitectes Josep M. d’Alcanyís 
i Francesc de Riba.

GUALBA, SANT VICENÇ

L’informe de Gualba afirma que alguns dirigents revolucionaris ajudaren a fugir els sacer-
dots (pàg. 46). Va desaparèixer (tot i que després s’han recuperat algunes peces) el retau-
le gòtic de l’altar major que representava la vida de Sant Vicenç i un altre del 1600 de Sant 
Jeroni, aquest recuperat en part (pàg. 64). Lamentablement, també va resultar destruïda la 
Mare de Déu de Gualba, d’estil romànic (pàg. 73); gràcies a unes fotografies, però, s’ha po-
gut reproduir en el rectorat de Mn. Jaume Masvidal, l’any 1999. 

Reportatge informatiu i fotogràfic
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S’han conservat unes teles que erròniament s’havien atribuït a Viladomat; aquestes resulta-
ren molt malmeses, però finalment s’han pogut restaurar. Va desaparèixer també una taula 
de Jesús a l’Hort, un brancal de Santa Magdalena i Santa Apolònia, i una taula de la resur-
recció del Senyor (pàg. 78). També, en part, aquestes peces foren recuperades. Es cremà una 
capa pluvial del 1712.

Els revolucionaris van convertir l’església en magatzem. De les quatre campanes, se’n van 
poder conservar dues.

La casa parroquial va ser destinada a alberg per a refugiats, la qual cosa va ser causa que, en 
finalitzar la guerra, estigués en estat deplorable.

Mn. Joan Rigualt va començar la reconstrucció, intervenint en ella els arquitectes Alexan-
dre Tintoré i Camil Pallàs. Les obres més importants han estat: el dia 7 de febrer de 1943 es 
va erigir l’altar del Sagrat Cor; les dues campanes es van beneir el 16 de setembre de 1945, i 
el 29 d’agost de 1959 va tenir lloc la consagració de l’altar major.

L’AMETLLA DEL VALLÈS, SANT GENÍS

Aquest temple parroquial, la construcció del qual és d’estil renaixentista datat de l’any 1790, 
va ser saquejat en 1936 i els seus altars i imatges van ser cremats a l’exterior. Els murs i la co-
berta van quedar en perfecte estat, i només el paviment va patir algun dany. L’edifici va ser 
destinat, durant el període de la revolució, com a magatzem del sindicat agrícola local.

L’informe de l’Ametlla afirma que la destrucció del temple la portà a terme el mateix poble, 
tot i que obligat a punta de pistola per gent aliena a la població. Alguns dirigents revolucio-
naris ajudaren a fugir els sacerdots. Entre els objectes desapareguts, cal destacar la Mare de 
Déu del Roser, de l’any 1623, de 34 cm.

La casa rectoral, en ser confiscada i destinada a residència de refugiats de guerra, va quedar 
lleument deteriorada. El seu arxiu parroquial va ser salvat totalment per uns feligresos.

El rector, Mn. Jesús Ventura Suriñach, va iniciar les obres de restauració immediatament 
després d’acabada la guerra, el juny de 1939. El dia 15 d’agost del mateix any es va restablir 
el culte beneint-se l’altar. Les obres van ser confiades a l’arquitecte Josep Julià Serrahima. 
Les pintures de l’absis i les imatges dels patrons es van inaugurar el dia 14 de febrer de 1943. 
La benedicció de les noves campanes es va efectuar el dia 15 de novembre de 1956. 

LA BATLLÒRIA, MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA

L’informe afirma que la destrucció del temple no fou imputable a cap feligrès del poble (pàg. 
45). Alguns dirigents revolucionaris ajudaren a fugir el sacerdot (pàg. 46).

Aquest temple, barreja d’estil gòtic i renaixement, va ser notablement danyat durant els dies 
de la revolució de juliol de 1936. Els revolucionaris van destruir el cor, la porta principal, el 
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paviment amb els altars, inclòs el major, no quedant en peu res més que les parets i la volta. 
Amb algunes reformes, l’edifici es va usar com a dipòsit del sindicat agrícola. En aquest es 
guardaven productes agrícoles, carbó, etc. i en ell els camions penetraven.

La casa rectoral va ser totalment despullada de tot element que recordés que havia format 
part de l’Església. Primer van voler convertir-la en cafè, però va ser destinada a cooperativa. 
Els llibres de l’arxiu parroquial van desaparèixer tots, excepte alguns d’escriptures antigues 
i un lligall de testaments.

Des del primer moment la reconstrucció es va limitar al que es va creure més necessari. 
L’any 1941 es va restaurar l’altar, i el 1943 la façana i l’entrada. El mateix any va poder efec-
tuar-se la benedicció de les campanes. El 1948 es va reposar la imatge del Sant Crist. Final-
ment, el 1958, es va reformar l’altar major. Mn. Raimon Izard Badia l’ha restaurat amb molt 
d’encert, àdhuc la imatge de la Mare de Déu de l’Esperança de Vallmitjana.

La Garriga, Sant Esteve
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LA GARRIGA, SANT ESTEVE 
Aquest temple parroquial d’estil neoclàssic, beneït el maig de 1737, va ser incendiat el dia 21 
de juliol de 1936. A conseqüència de l’incendi va quedar gairebé arrasat i convertit en una 
pila de runes. Només va quedar intacta la torre del campanar, però les seves campanes van 
desaparèixer.

La casa rectoral va ser completament destruïda, i amb ella va desaparèixer el seu arxiu par-
roquial.

El capellà ecònom, Mn. Antoni Fábregas Vila, que ja regentava la parròquia el 1936, va 
iniciar les obres de reconstrucció del temple el mes de març del 1940. Des de 1948 aques-
tes van ser prosseguides pel  rector, Mn. Josep Girona Pascual. Van dirigir la reconstrucció 
els arquitectes Raimon Durán Reynals i Isidre Puig Boada. Des de 1955 fins al 1960 es van 
reconstruir l’altar major i els altars laterals. El 1945 es van col·locar les noves campanes. El 
1960 es va pavimentar el temple i es va decorar la capella del Santíssim Sagrament. 

[LA DOMA, SANT ESTEVE]
El mil·lenari temple de la Doma, que es troba en el terme municipal de La Garriga, d’estil 
romànic en la seva part antiga, i de valuós mèrit artístic, tot i que en la revolució del 1936 
va patir saquejos i profanacions, no va ser incendiat, per la qual cosa van poder salvar-se la 
major part d’objectes d’art que contenia.

L’informe de La Garriga, de l’església de La Doma, ens diu que desaparegué del seu lloc 
(encara que fou traslladat a Granollers) el famós retaule de Sant Esteve del pintor Vergós; 
al seu plafó central figura Sant Esteve rodejat d’apòstols. Es diu que l’any 1940 també es 
trobaven altres objectes al Museu de Granollers (pàg. 64). De l’església parroquial, va desa-
parèixer el retaule barroc de l’altar major, de Sant Antoni (pàg. 69). Desaparegueren també 
un retaule neoclàssic de Sant Isidre (pàg. 71), un calze barroc de 50 cm., i dues imatges bar-
roques (pàg. 85). L’església parroquial quedà sense campanes; entre les quals n’hi havia una 
de més d’una tona de pes (pàg. 86).

Des de finals de l’any 1951, la Junta d’Obra de la Doma, amb importants ajudes de particu-
lars i de la Diputació Provincial de Barcelona, va iniciar la restauració i complementació de 
l’edifici, dels retaules i dels altres objectes de culte. L’any 1956 es va beneir una nova cam-
pana.

LA ROCA DEL VALLÈS, SANT SADURNÍ

L’informe de La Roca diu que alguns feligresos, per poder salvar els objectes de culte, arris-
caren la vida amagant-los (pàg. 45). Resultà molt malmès el retaule barroc de l’altar major, 
del 1670, amb plafons esculpits amb episodis biogràfics de la Mare de Déu, de Sant Sebastià, 
i del Sant Crist (pàg. 67). 
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El 1936 aquest temple parroquial va patir gravíssims danys. La casa rectoral va ser incendiada 
i després arrasada. El campanar es va conservar, però no les campanes. L’arxiu parroquial va 
aconseguir salvar-se en la seva major part.

Mn. Eudald Dachs Andreu que ja regentava aquesta parròquia abans d’iniciar-se la revolu-
ció, acabada aquesta, va iniciar les obres de reconstrucció del temple. 

L’any 1940 es va inaugurar l’altar de la Puríssima; el 1941, el del Roser; el 1942 es va reposar 
la part del retaule de l’altar major, d’estil barroc, que es va trobar al museu de Granollers. El 
dia 15 de maig de 1944, amb assistència del bisbe Dr. Modrego de la diòcesi de Barcelona, 
es va inaugurar solemnement la restauració del temple.

LA ROCA DEL VALLÈS, SANTA AGNÈS DE MALANYANES

L’informe de Santa Agnès de Malanyanes afirma que se salvà el retaule que es troba al Mu-
seu Diocesà de Barcelona, d’estil renaixentista (pàg. 64). El que hi havia a l’altar major, d’es-
til barrocs, va sofrir algunes amputacions, i fou traslladat al Museu de Granollers (pàg. 67). 
El mateix cal dir de la imatge de Santa Agnès (pàg. 74). La creu processional, de gran inte-
rès artístic, patí desperfectes (pàg. 85). 

Aquest temple romànic, aixecat al segle XIV, va ser incendiat el dia 23 de juliol de 1936. El 
foc va destruir la sagristia —avui ja totalment restaurada— i la molt venerada imatge de la 
Mare de Déu de Malanyanes. La major part dels altars van poder salvar-se gràcies al seu 
reconegut gran mèrit artístic; algun d’ells va anar a parar al Museu de Granollers. Van de-
saparèixer la meitat de les campanes i l’arxiu parroquial va ser semidestruït.

La rectoria, vella i en mal estat, va quedar inhabitable, enfonsant-se el 1959, però de seguida 
es va iniciar la construcció d’una de nova molt a prop del temple amb la col·laboració de tots 
els feligresos de la parròquia, inaugurant-se el 1960 (festa de Santa Agnès).

La casa Rectoral va patir enormes danys. Les campanes, que havien estat beneïdes al segle 
XVII, van desaparèixer també. Durant el rectorat de Mn. Torrens s’ha escrit un ampli estudi 
històric i artístic de Santa Agnès dins el Catàleg Monumental, obra de Mn. Martí Bonet.

LLERONA (LES FRANQUESES DEL VALLÈS), SANTA MARIA

L’església parroquial d’aquesta feligresia, construïda al segle XII i rejovenida en el XV, va 
ser incendiada i greument profanada el juliol de l’any 1936.

L’informe de Llerona afirma que desaparegueren els retaules barrocs de Santa Margarida, 
del 1704, i el de la Mare de Déu del Roser, del 1701; ambdós de l’escultor de Mataró Joan 
Vila (pàg. 69). Desaparegueren també els retaules neoclàssics de l’altar major i el del Roser 
(pàg. 71), així com una imatge romànica de Sant Pere, una de Santa Margarida, i una de la 
Mare de Déu del Roser (pàg. 75). Desaparegueren dues creus romàniques, un copó del ma-
teix estil i en forma de vaixell, i una creu processional (pàg. 85).

Reportatge informatiu i fotogràfic
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La casa rectoral va patir enormes danys. L’arxiu parroquial va ser cremat, encara que van 
aconseguir salvar-se alguns esborranys.

Les campanes, que havien estat beneïdes al segle XVII, van desaparèixer també.

Passada la borrasca, i en el recompte, es va veure que van poder salvar-se dos calzes, una 
creu processional de plata, la Veracreu, i una imatge de plata de la Verge del Roser. El 1942 
Mn. Josep M. Garriga va iniciar les obres de reconstrucció que va dirigir l’arquitecte Anto-
ni Fisas. Van continuar aquestes obres els Mns. Josep Montfulleda i Joan Josep Vallicrosa, 
actual rector (any 2008).

LLIÇÀ D’AMUNT, SANT JULIÀ

De l’informe es pot deduir que es van perdre varis objectes de culte, entre ells una capa ver-
mella amb figures brodades (pàg. 80)-

Durant la revolució del 1936 aquest temple va ser profanat, quedant en un estat deplorable, 
encara que no va patir greus danys a la seva fàbrica. El campanar va quedar intacte, però 
van desaparèixer les cinc campanes. Van ser destruïts tots els ornaments, però van poder 
salvar-se els vasos sagrats.

La casa rectoral no va ser destruïda. Sota la direcció de l’arquitecte Puig Boada es van inici-
ar el 1941 les obres de reconstrucció i restauració del temple parroquial. Es va ampliar i va 
decorar l’absis. S’han adquirit les noves imatges de Sant Julià, Mare de Déu, San Josep, Sant 
Antoni Abat, Santa Llúcia, Santa Quitèria i la Verge dels Dolors. El 1960 es va col·locar el pa-
viment definitiu.

LLIÇÀ DE VALL, SANT CRISTÒFOL

L’informe diu que desaparegueren: el retaule barroc de l’altar major, del 1741, i el retaule del 
Roser, del 1648 (pàg. 68).

El temple d’aquesta feligresia va ser incendiat durant la revolució de 1936 quedant en peu els 
murs laterals i el campanar, encara que les campanes van desaparèixer.

La casa rectoral va ser saquejada, però no destruïda: més tard es va destinar a residència de re-
fugiats de guerra. L’arxiu parroquial, excepció feta d’algun llibre antic, va ser destruït del tot.

Acabada la guerra civil Mn. Manuel Rigau, ecònom, que ja la regentava abans de la guer-
ra, va donar començament a les obres de restauració, que van prosseguir els seus successors 
Mns. Antoni Andújar i Joan Masó.

El mes de març de 1940 es va inaugurar la restauració del temple parroquial. L’any següent es 
van beneir dues campanes. El 1958 es van instal·lar en ell quatre llums per a l’altar major. En 
1960 es va inaugurar l’altar de la Mare de Déu del Roser.
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LLINARS DEL VALLÈS, SANTA MARIA DEL PRAT

L’informe de Llinars diu que hi van haver algunes delacions que van acabar malauradament 
en assassinats. Desaparegueren quasi tots els objectes de culte, malgrat que alguns es van 
salvar gràcies a l’heroisme d’alguns dels seus feligresos (pàgs. 46 i 47).

Aquesta església parroquial, a més de ser saquejada brutalment, va ser incendiada el 1936. 
Només es van salvar dues campanes, i això per ser necessàries pel rellotge. El temple va ser 
destinat a refugi.

La casa rectoral va ser completament destruïda i arrasada: únicament va quedar el solar. 
L’arxiu parroquial va desaparèixer entre les flames.

Mn. Lluís Banqué, el 1939, va iniciar la reconstrucció. Els arquitectes Puig Boada i Boada 
Barba van dirigir les obres. Entre els anys 1939 i 1952 es van col·locar els diversos altars. 
L’enrajolat va ser refet el 1954, i el 1960 es van beneir les dues campanes que faltaven. Es va 
fer realitat un projecte d’unes pintures i la construcció d’un pòrtic.

La casa rectoral va ser edificada entre el 27 de febrer de 1950 i el 16 de desembre de 1951, 
que va ser beneïda i habitada el 22 de mateix mes.

Llinars del Vallès
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MARATA (LES FRANQUESES DEL VALLÈS), SANTA COLOMA

En els inicis de la guerra civil del 1936, aquest temple parroquial va ser greument profanat; 
els altars i imatges van ser cremats a l’exterior. L’església va ser habilitada per a habitatges. 
El campanar no va patir danys, però es van destruir les campanes. Una part de l’arxiu par-
roquial es va salvar i l’altra es perdé en la destrucció.

L’informe de Marata parla de molta destrucció en esclatar la guerra civil. Molts dels seus 
objectes desaparegueren; per exemple el retaule neoclàssic de Sant Jacint, amb plafons pin-
tats (pàg. 71).

La casa rectoral va ser incendiada. Acabada la guerra, Mn. Josep M. García Galnares va 
començar la reconstrucció, que va ser continuada pels rectors successius. Així, el dia 31 de 
desembre de 1951, Mn. Amadeu Bassols va procurar la solemne consagració de dues cam-
panes; i Mn. Josep Cardús, amb l‘ajut de la Diputació de Barcelona i l’assessorament de l’ar-
quitecte Camil Pallàs, inaugurava la reparació i restauració de la façana principal, el dia 31 
de desembre de 1959. La restauració interior de l’absis romànic s’acabava el dia de la Nativi-
tat del Senyor de l’any 1960. L’altar major, de pedra, i un altre de lateral van ser inaugurats el 
dia 26 de març de 1961, diumenge de Rams, col·locant-se el dia de Pasqua de Pentecostes, 21 
de maig de 1961, l’enrajolat del presbiteri. Mossèn Cardús, rector actual (a. 2008), ha tingut 
molta cura de les restauracions i excavacions que s’han fet, troban-se sitges molt antigues a 
la nau central.

MARTORELLES, SANTA MARIA 
En els dies de la revolució de juliol de 1936, aquest temple parroquial va ser saquejat com-
pletament, però la seva fàbrica no fou destruïda ni mutilada. L’altar de Sant Sebastià, va ser 
cremat. El campanar i amb ell una campana es van salvar. L’arxiu va ser recuperat en la seva 
totalitat. Es van salvar igualment els vasos sagrats i diversos objectes del culte. El temple va 
servir durant la guerra per albergar refugiats.

L’informe de Martorelles afirma que es va destrossar la creu de terme, ja que “maliciosa-
ment” es considerà com un símbol dels desastres que havien de venir al poble (pàg. 39). En-
tre els incendiaris hi havia gent de la localitat (pàg. 44). Desaparegué el retaule neoclàssic de 
l’altar major (pàg. 71), uns encensers gòtics, una creu d’estil bizantí i amb esmalts (pàg. 84), 
una creu processional també amb esmalts, i una creu del segle XVII (pàg. 85).

La casa rectoral, ocupada també per refugiats, no va patir  cap perjudici notable.

Mn. Salvador Balletbó va iniciar la reconstrucció, l’any 1939. Durant el període 1939-40 es 
va procurar el condicionament i neteja de les parets, es va col·locar la taula d’altar major, la 
imatge titular i algunes altres imatges. La benedicció de les campanes va tenir lloc el 1941. 
Durant els anys 1951 a 1953 s’han anat restaurant capelles, altars i el presbiteri. Finalment, 
el 1957 es va construir un nou baptisteri i es va ampliar el temple. 

Reportatge informatiu i fotogràfic
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En el mes de febrer de l’any 1956 es va començar a construir una nova església, filial d’aques-
ta parròquia, dedicada a Sant Joaquim, en un solar donat a la parròquia. El 12 de setembre 
de 1959 aquesta església va ser beneïda i inaugurada parcialment.

MATADEPERA, SANT JOAN BAPTISTA

L’informe de Matadepera afirma que alguns dirigents revolucionaris ajudaren a fugir el sa-
cerdot (pàg. 46). Va desaparèixer un retaule barroc de l’altar major, un sagrari construït per 
Salvador Gros, natural de Caldes de Montbui (pàg. 70), les imatges barroques de Sant An-
toni i de Sant Roc (pàg. 75), una pintura de Pere Tudela del 1571 dins d’un retaule, una creu 
gòtica del segle XVIII, i una veracreu barroca (pàg. 84).

El dia 21 de juliol es van presentar uns “forasters” en aquesta parròquia amb ànim d’incen-
diar el temple; no obstant això, es va poder aconseguir que només incendiessin les imatges. 
Uns dies més tard cremaven també els altars davant l’església. El temple, amb l’altar del 
Santíssim, romangué intacte, no patint cap dany a la seva fàbrica. Va ser destinat a magat-
zem dels «Rabassaires». El campanar va quedar sense campanes. L’arxiu va ser destruït en 
la seva totalitat.

Es va respectar la casa rectoral que més tard va ser destinada a alberg de refugiats de guerra.

En 1939, Mn. Antoni Pascual va iniciar la reconstrucció, que, prosseguida pel Mn. Joan Cot, 
es va portar a terme ràpidament i es va acabar el 1954. Mn. Manuel Ametller, el que fou rec-
tor entre els anys 1980-2002 escrigué dues interessants monografies sobre la parròquia.

MOLLET DEL VALLÈS, SANT VICENÇ

En la revolució de 1936, aquest temple parroquial va ser incendiat i després arrasat fins els 
fonaments. Les campanes, estimbades brutalment del campanar, van ser destruïdes. Enmig 
de l’esplanada del solar, només continuà dempeus durant la guerra la torre del campanar. 
Cap altar ni objecte de culte va escapar de la teia incendiària.

De l’informe de Mollet del Vallès es pot deduir que hi havia un ambient molt tens malgrat 
que consta que la mateixa FAI donà un carnet que salvà el rector (pàg. 46). Es produïren 
moltes confiscacions (pàg. 43). Desaparegué el retaule de l’altar major, de notable valor, 
amb sis plafons d’estil gòtic (pàg. 65), i un retaule barroc de la Pietat (pàg. 68).

La casa rectoral va ser saquejada, però es va conservar l’edifici. Els llibres de l’arxiu van ser 
destruïts en la seva totalitat, excepció feta de l’últim llibre de Matrimonis.

L’octubre de 1939, el rector, Mn. Josep Casanovas, que va sobreviure a la persecució, va co-
mençar l’obra de reconstrucció del temple.

La fàbrica del temple es va acabar el 1941 i la capella del Santíssim es va poder habilitar el 
1946. El 1943 es van col·locar les campanes. L’altar de Sant Francesc va ser beneït el 1948; 
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els altars de la Immaculada i del Sagrat Cor el 1958, inaugurant-se el mateix any la sagristia. 
Finalment, el 1959 es va realitzar la decoració de la volta de l’altar major.

MOLLET - GALLECS, SANTA MARIA 
Aquesta tinença, que el 1936 regentava Mn. Salvador Camps, va ser incendiada i greument 
profanada. El campanar no va patir cap contratemps, però les campanes van ser robades. 
Únicament van aconseguir salvar-se una creu gòtica de plata del segle XVI, un calze i una 
custòdia (pàg. 85).

Va resultar molt malmès un sepulcre gòtic del segle XIV, i es destruí una imatge de Sant An-
toni renaixentista (pàgs. 74 i 77), i una imatge romànica de la Mare de Déu (pàg. 72).

La casa rectoral va ser saquejada, però l’arxiu —començat en 1929— va poder conservar-se 
íntegrament.

A mitjans de 1940, Mn. Àngel Martínez, va iniciar la reconstrucció. Les obres de la faça-
na i de l’altar major s’han portat a terme sota la direcció tècnica de l’arquitecte Lluís Bonet 
Garí.

Reportatge informatiu i fotogràfic
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L’altar major es va inaugurar el juliol de 1942; el 1948 va tenir lloc la benedicció de les cam-
panes, i el desembre de 1958 va ser millorada la sagristia i embellit l’altar major. Recentment 
(els anys 2000-2006) ha estat restaurada íntegrament gràcies a un conveni amb l’Arquebis-
bat de Barcelona i del municipi de Mollet.

MONTCADA I REIXAC, SANT PERE DE REIXAC I NOU TEMPLE

El petit temple, d’estil romànic, fou també víctima de la teia incendiària en la revolució de 
juliol de 1936. Però del nou temple cal dir que la intensitat del foc arribà a provocar l’es-
fondrament de l’edifici. Tots els seus altars, d’estil barroc, amb el mobiliari i gran quantitat 
d’objectes de culte, desaparegueren entre les flames o foren robats.

L’informe de Montcada fa esment dels afusellaments als murs del cementiri (pàg. 88). Cal 
destacar la desaparició de l’altar barroc de la Mare de Déu del Roser (pàg. 67), entre d’al-
tres procedents de Sant Jeroni de la Murta i de la Cartoixa de Montalegre (pàg. 67). Es van 
salvar les taules del Museu Diocesà de Barcelona custodiades des del 1916 en aquesta insti-
tució diocesana.

La casa rectoral quedà en estat deplorable per ser ja un edifici molt vell. 

Inicià la restauració Mn. Josep Llorens. Mn. Domènec Colomer.

La restauració s’ha portat a terme amb gran respecte al seu propi estil. S’ha enrajolat amb 
pedra, segons es feia en l’època romànica. Dirigí les obres l’arquitecte Camil Pallàs.

MONTCADA I REIXAC, SANTA ENGRÀCIA

En els convulsos dies de la revolució de juliol de 1936, aquest temple parroquial, primera-
ment fou víctima de les flames; però, no contents amb l’estat en què quedà, l’arrasaren fins 
els fonaments. Res escapà de la crema. El campanar també fou arrasat, i les campanes ro-
bades.

L’agost de 1948, Mn. Pau Faura, inicià la construcció del nou temple. El dia 1 de gener de 
1950 es finalitzà la fàbrica i es pogué començar el culte. La decoració s’acabà el setembre de 
1955. L’altar del Sagrat Cor s’inaugurà l’agost de 1954 i, el desembre del mateix any, l’altar 
de la Puríssima.

L’1 de gener de 1960 fou beneit l’altar del Santíssim; el de la Mare de Déu del Turó es col-
locà el setembre de 1952. El 26 d’abril del mateix any 1952 s’acabaren les obres de l’altar de 
la Mare de Déu de Montserrat. El maig de 1959 es finalitzà l’atri i s’inaugurà el baptisteri.
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MONTORNÉS DEL VALLÈS, SANT SADURNÍ

De l’informe de Montornès podem deduir que desaparegueren un retaule barroc de Sant Sa-
durní molt semblant al de La Roca (pàg. 67), així com un retaule neoclàssic de l’altar major 
(pàg. 71), i la imatge barroca de la Mare de Déu del Roser (pàg. 76). La parròquia quedà 
sense campanes; entre aquestes n’hi havia una que pesava més d’una tona (pàg. 86).

Resumint: el dia 21 de juliol de 1936 aquest temple, d’estil romànic, va ser totalment incen-
diat al seu interior i la fàbrica notablement deteriorada. 

La casa rectoral va ser arrasada fins als fonaments.

Després de la guerra, el dia 3 de juliol de 1939, el llavors regent, Mn. Ot Plans, va començar 
la reconstrucció, que va confiar als arquitectes Aixelà i Ribas. El 29 de gener de 1940 es va 
beneir l’altar del Santíssim, que va ser totalment decorat el 1957. El dia 15 de maig de 1940 
va tenir lloc la benedicció de l’altar de Sant Isidre. L’altar major es va inaugurar el 19 de se-
tembre de 1954, i el de la Puríssima el 28 de novembre del mateix any.

MONTMAJOR (CALDES DE MONTBUI), SANT SEBASTIÀ

Aquest temple parroquial, en els tristos dies de la revolució de juliol de 1936, va ser profa-
nat, encara que l’edifici no va patir danys de consideració per haver-se cremat els mobles i 
objectes de fusta a l’exterior. Es va salvar de la destrucció i de l’incendi el retaule de l’altar 
major, del segle XVIII, un calze i una custòdia. El campanar es va conservar, però no les 
campanes. La casa rectoral va ser saquejada, no destruïda. L’arxiu va patir desperfectes.

De l’informe de Montmajor es dedueix que desaparegué un retaule gòtic del segle XIV amb 
figures de Sant Libori i Sant Silvestre; tot i que posteriorment es trobà alguna taula del re-
taule (pàg. 64). El retaule neoclàssic de l’altar major desaparegué també (pàg. 7).

Mn. Joan Calmet, el 1940 va iniciar la reconstrucció, que va continuar el 1942 Mn. Ramon 
Gallofré i posteriorment Mn. Díez. La realització tècnica va estar a càrrec d’un grup d’ar-
tistes i decoradors que estiuejaven en el lloc i que provenien de Sabadell (Forrallach, Vila 
Grau, ...) El 1942 es va retocar la coberta del temple, que es trobava en mal estat. En 1943 va 
ser rejovenit el presbiteri. La imatge del titular va ser beneïda i l’altar major consagrat l’any 
1945. L’any 1950 es va realitzar la magnífica decoració de l’absis al fresc (pel gran artista sa-
badellenc Vila Arrufat), i es va adquirir un petit orgue. Les imatges del Sant Crist i de Sant 
Silvestre es van adquirir el 1951 i 1952 respectivament.

MONTMELÓ, SANTA MARIA

L’informe de Montmeló afirma que desaparegué un sagrari de gran valor artístic, d’estil bar-
roc (pàg. 67), i una imatge també barroca de la Immaculada de 50 cm. (pàg. 74).
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L’església parroquial de Santa Maria de Montmeló, el juliol de 1936 va ser saquejada, encara 
que va patir escassos danys a la seva fàbrica. Entre les pèrdues cal esmentar un Sant Crist 
de gran devoció popular. La torre de l’església es va conservar en bon estat, destrossant-se, 
no obstant això, les campanes. El temple va ser destinat a sindicat agrícola i alberg de refu-
giats.

La casa rectoral va ser confiscada i en ella es va instal·lar el comitè roig. L’arxiu va ser des-
truït en part: els llibres sagramentals van aconseguir salvar-se.

El juliol de 1939, Mn. Eduard Font Figuera va començar les obres de reconstrucció, que van 
ser confiades a l’arquitecte Josep Boada Barba. El 1946 es va acabar la restauració i ampli-
ació del temple, així com la construcció de la nova sagristia. La capella dels Dolors va ser 
construïda el 1939; el 1943 va ser restaurat el presbiteri i l’altar major. La capella i l’altar del 
Sagrat Cor de Jesús es van inaugurar el 1946, i el 12 d’agost de 1940 van ser beneïdes les tres 
campanes. 

MONTNEGRE, SANT MARTÍ

Durant la revolució del 19 de juliol de 1936 aquest temple parroquial va ser saquejat, i els 
seus ornaments greument profanats. L’edifici quedà totalment abandonat durant la guerra 
civil.

L’informe de Montnegre afirma que l’església fou destruïda, en part, per alguns feligresos 
sota la coacció de les pistoles de persones alienes al poble (pàg. 45). Desaparegueren un re-
taule plateresc de la Mare de Déu (pàg. 65), i un retaule barroc de l’altar major que procedia 
de Mosqueroles (pàg. 68). El temple quedà sense campanes (pàg. 86).

La casa rectoral va ser parcialment mutilada i el seu arxiu parroquial destruït.

Acabada la guerra es va condicionar aquest temple, que estava confiat a la parròquia de 
Sant Celoni, fins que el 1956 va tenir ja rector propi: Mn. Francesc Malgosa. Aquest va re-
construir el 1957 la casa rectoral i va iniciar la definitiva reconstrucció de l’església. Han di-
rigit aquestes obres els arquitectes Jordi Bonet Armengol i Josep M. Martorell. Des de 1956 
a 1961 s’han reconstruït definitivament l’altar major, l’altar del Santíssim Sagrament i l’enra-
jolat; a més, s’han repicat les parets i els marcs de pedra i s’han col·locat bancs nous. 

MONTSENY, SANT JULIÀ

L’informe de la parròquia de Sant Julià afirma que els del poble amagaren molts objectes de 
culte, però que, després, obligats i coaccionats amb pistoles, els van desenterrar (pàg. 45). 
Alguns dirigents revolucionaris ajudaren a escapar els seus capellans (pàg. 46). Desapare-
gué una imatge barroca del Roser (pàg. 74).

Reportatge informatiu i fotogràfic
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Aquesta església parroquial, d’estil romànic, construïda al segle XII, el juliol de 1936 va pa-
tir els horrors del saqueig i de l’incendi de tots els objectes de culte, malgrat els esforços re-
alitzats per algunes famílies de la localitat. Tot va ser destruït, excepte dues campanes i una 
creu processional de gran valor artístic, que va ser venuda. El temple es destinà a magatzem 
de carbó i a cooperativa.

La casa parroquial, que primer va ser destinada a escola i després a alberg per a refugiats, va 
patir alguns desperfectes. De l’arxiu només es van salvar els llibres sagramentals.

Va iniciar la reconstrucció Mn. Antoni Clusellas. En aquest període es va aixecar una creu 
de terme.

MOSQUEROLES, (FOGARS DE MONTCLÚS), SANT MARTÍ

L’informe de Mosqueroles afirma que la destrucció de l’església la protagonitzà gent del 
poble, tot i que coaccionada amb pistoles per comitès que no eren de la localitat (pàg. 45). 
El mateix poble es posà a favor del rector (pàg. 73). Va desaparèixer una imatge gòtica del 
Roser (pàg. 73).

El juliol de 1936, aquesta església rural no va ser incendiada, però sí saquejada. Tots els seus 
altars van ser destruïts. Malgrat tot la fàbrica del temple va quedar en bon estat.

Va ser després convertida en magatzem de queviures, i la casa rectoral, que va quedar intac-
ta, es va destinar a escola municipal. L’arxiu es va poder recuperar parcialment.

El febrer de 1941, Mn. Narcís Pagès va iniciar les obres de restauració. L’agost de 1944 va 
tenir lloc la consagració de l’altar major; el setembre de 1946 la consagració de l’altar de la 
Immaculada Concepció; el novembre de 1948 es va beneir solemnement una campana; i el 
novembre de 1959 va ser beneïda la imatge del sant titular.

OLZINELLES (SANT CELONI), SANT ESTEVE

L’informe d’Olzinelles diu que abans d’esclatar la guerra es respirava un ambient enrarit, 
que es va accentuar quan es va obligar a què es desarmessin els de la dreta política (pàg. 
43). Desaparegueren un retaule del Roser del renaixement, i un sagrari barroc (pàgs. 66 i 
68). També es cremaren dos retaules del segle XVI (pàg. 78), i es destruiren les campanes 
(pàg. 86).

Aquest temple va ser greument profanat durant la revolució de juliol de 1936. Els altars, 
imatges i alguns ornaments sagrats van ser cremats a l’exterior; les campanes i altres objec-
tes de culte foren robats. La resta dels ornaments, juntament amb dos calzes de plata, un 
copó i un reliquiari, van poder salvar-se.
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Té aquesta parròquia la tinença de Sant Llorenç de Vilardell, encara que d’ella en té cura la 
parròquia de Sant Celoni. Recentment aquesta església ha estat venuda a l’Ajuntament de 
Sant Celoni pel bisbat de Terrassa. Durant la guerra civil l’arxiu parroquial va ser destruït 
en part.

En acabar la guerra, es va encarregar novament d’aquesta església Mn. Tomàs Pujadas, que 
va iniciar les obres de reconstrucció, continuades després pels seus successors, Mns. Joan 
Miquel, Jaume Vilageliu, i Ramon Puig. 

PALAUDÀRIES (LLIÇÀ D’AMUNT), SANT ESTEVE

Com els altres temples parroquials de la diòcesi de Terrassa, també aquest va ser profanat 
en la revolució de 1936.

L’informe de Palaudàries ens diu que fou destruït un retaule barroc de la Mare de Déu de 
Gràcia (pàg. 67), un retaule neoclàssic de l’altar major amb plafons pintats (pàg. 71), així 
com uns bonics estendards grocs i altres ornaments notables, i una creu processional (pàg. 
85).

El 1939 es va confiar la seva restauració al rector d’aquesta feligresia, Mn. Manuel Rigau, 
que era ecònom de la parròquia de Sant Cristòfol de Lliçà d’Avall. 

PLEGAMANS, SANT GENÍS

Aquest temple parroquial, incendiat i posteriorment arrasat durant la revolució de 1936, va 
haver de ser en la seva totalitat edificat de nova planta després de la guerra.

La mateixa mala sort va córrer la casa rectoral, amb l’antic arxiu que custodiava.

L’any 1942, i en lloc diferent de l’anterior, sota la direcció de l’arquitecte Isidre Puig Boa-
da, Mn. Josep Girona, regent, va iniciar les obres de construcció del nou temple parroquial, 
d’estil gòtic modern.

La marxa de les obres ha estat la següent: l’any 1947, s’habilità el temple per al culte; el 1948, 
el Dr. Gregorio Modrego, essent rector Mn. Salvador Bonet, inaugurà l’altar major; el 1949, 
es beneí la nova casa rectoral; el 1955, el Cor; el 1956, l’artista Jaume Busquets decorà l’altar 
major i es col·locà el mosaic romànic; el 1958, s’erigí l’altar de la Puríssima, i s’obrí la rosas-
sa; el 1960, s’instal·laren els bancs i el Via Crucis tallats en fusta. Recentment, l’any 2002, 
s’inaugurà un esvelt i bonic campanar essent rector Mn. Joan Roca i Escolà.

PALAU-SOLITÀ, SANTA MARIA 
Aquest temple parroquial, la construcció del qual és d’estil romànic, es remunta al segle 
XII, consagrat per Sant Oleguer el 22 de novembre de 1122, va ser greument profanat i en 
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Sant Genís de Plegamans
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part incendiat el juliol de 1936, per “uns forasters” arribats a la població. Durant el període 
de la guerra civil es va habilitar per a magatzem de queviures.

De l’informe de Palau-solità cal deduir que desaparegueren: un retaule gòtic amb diferents 
compartiments amb episodis de la vida de Jesucrist, i les imatges de Sant Sebastià, Sant 
Martí, Sant Pau i Sant Roc. La Generalitat ho va reclamar (pàg. 64). També desaparegué: 
una imatge barroca del Roser (pàg. 75), i fou confiscat el cementiri parroquial (pàg. 88). 

La casa rectoral es va conservar intacta, i es va destinar a habitatge. L’arxiu parroquial va 
ser destruït.

El gener del 1941, Mn. Rafael Anglada, va iniciar les obres de restauració. Mn. Pere Gibert 
continuà la restauració i publicà una monografia amb la col·laboració de Mn. Josep M. Mar-
tí Bonet en la seva segona edició.

L’agost de 1954, es va inaugurar la decoració de la capella del Sant Crist i la construcció de 
la sagristia nova; l’agost de 1954, els bancs de l’església; el desembre de 1960, el cancell i arcs 
del presbiteri; el maig de 1951, el baptisteri i la pila d’aigua beneita.

PARETS DEL VALLÈS, SANT ESTEVE

L’informe de Parets diu que la destrucció del temple no és imputable a cap dels seus feligre-
sos, malgrat que es van donar desercions entre els seglars catòlics (pàgs. 45 i 47). Van desa-
parèixer: les imatges de la Mare de Déu del Roser, de Sant Esteve, de Sant Antoni, i de Sant 
Francesc Xavier. Totes elles eren barroques. També desaparegueren: un Nen Jesús policro-
mat, molt interessant, de l’any 1632, uns encensers gòtics, i una creu processional també gò-
tica (pàg. 84). El cementiri parroquial fou apropiat per l’Ajuntament (pàg. 88).

El temple de Parets, d’estil romànic, el 1936 va ser gairebé totalment destruït pels revolu-
cionaris. Va quedar només en peu l’absis central, és a dir, provinent l’església pròpiament 
romànica; els additaments dels segles XVI i XVIII, així com la sagristia, van quedar com-
pletament destruïts. De l’arxiu parroquial només es va conservar una llibreta-esborrany de 
baptismes que comprèn els batejats entre 1911 i 1917.

De la casa rectoral no en va quedar més que els fonaments.

Una vegada acabada la guerra, Mn. Santiago Escudero, va iniciar les obres de reconstruc-
ció, que sufragades per un generós mecenes i dirigides per l’arquitecte Francesc Folguera, 
foren acabades i inaugurades el dia 3 de novembre de 1947. Els altars i les seves imatges van 
ser realitzades per Frederic Marès. Mn. Pere Farriol, actual (any 2008) rector impulsà una 
notable restauració en l’interior del temple i edità sengles monografies sobre el mateix tem-
ple, especialment remarcant la importància dels capitells i interiors, obra de Frederic Marés 
(llibre presentat pels seus autors, Pere Farriol i Josep M. Martí Bonet, el 14 d’octubre del 
2005).
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POLINYÀ, SANT VICENÇ

La revolució de juliol de 1936 va profanar greument aquest temple parroquial. L’església i la 
casa rectoral van ser totalment saquejats. A l’església es van obrir dos grans portes per ser 
utilitzades com a magatzem. La casa rectoral s’habilità per a escola municipal.

L’informe de Polinyà ens diu que la destrucció del temple no és imputable a cap feligrès de 
la parròquia (pàg. 45). Desaparegué un retaule barroc amb un sagrari (pàg. 68).

Immediatament després d’acabada la guerra, el rector, Mn. Pere Roca, que havia sobrevis-
cut a la persecució, va iniciar la restauració sota la direcció de l’arquitecte Josep Vila Jua-
nico.

En 1939, es va restaurar l’interior del temple i es va construir l’altar major. En els anys se-
güents es van construir els altars laterals, col·locant-se en ells les imatges. En 1956, es van 
inaugurar les llums, es va pintar l’església, es va enrajolar el presbiteri i la sagristia, etc.

El 1951 es va construir la casa rectoral. L’antiga s’havia ensorrat. S’han recuperat (any 2006) 
restes de les pintures murals romàniques. Les anteriors es poden contemplar a la sala prin-
cipal del Museu Diocesà, a la seva seu a l’edifici de la Pia Almoina de Barcelona.

Parets del Vallès
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RIPOLLET, SANT ESTEVE

L’informe de Ripollet afirma que desaparegué una imatge barroca de la Mare de Déu de 
Gràcia (pàg. 75). Si un sacerdot volia celebrar en els mesos anteriors a la guerra del 1936 un 
funeral, no li era permès, i si ho feia la parròquia havia de pagar una multa (pàg. 39). Tam-
bé es posaven multes quantioses per altres manifestacions externes religioses, i si el rector 
tocava les campanes de l’església, també se’l multava (pàg. 39).

El 20 de juliol de 1936, aquesta església parroquial, construïda al segle XVII, va ser greu-
ment profanada pels revolucionaris i notablement mutilada en la seva fàbrica.

La casa rectoral va ser completament destruïda, desapareixent amb ella l’arxiu parroquial. 
Immediatament després d’acabar-se la guerra civil, Mn. Miquel Casabella va iniciar les obres 
de restauració; el rector que la regentava el 1936, Mn. Casimir Tuset, havia mort víctima de la 
persecució religiosa. També es va construir un centre parroquial.

RUBÍ, SANT PERE

De l’informe sobre Rubí, es dedueix que hi havia en la població un ambient molt tens. La 
premsa de la localitat amenaçava constantment el rector (Mn. Josep Guardiet). Es prohi-
biren els enterraments segons el ritus catòlic, i que pels carrers, en les exèquies, hi anés el 
sacerdot (pàgs. 37 i 39). Ja en els inicis de la guerra desaparegueren els retaules del Sagra-
ment i el del Sant Crist de l’any 1776, molt notables, obra de l’artista Estil (pàg. 68). També 
desaparegueren una imatge de la Mare de Déu del Roser, i una de Sant Antoni, ambdues 
barroques (pàg. 74).

El dia 20 de juliol de 1936 va ser saquejat i incendiat aquest temple, d’estil romànic. El seu 
interior va quedar notablement perjudicat per la destrucció del paviment, del revocat, els 
vitralls i mutilació de capitells i columnes. Durant la guerra l’edifici va ser destinat a magat-
zem de gra, cereals i abonaments químics. El seu rector, Mn. Josep Guardiet Pujol, va ser 
assassinat. Aquest mossèn és considerat per tothom màrtir; el van assassinar a la carretera 
anomenada “Rebassada” en el lloc que hi ha un monument en la seva santa i heròica me-
mòria.

La casa rectoral, en ser adaptada amb lleugeres reformes per a un projecte de biblioteca 
municipal, no va patir danys d’importància. L’arxiu parroquial va ser incendiat en la seva 
major part. Només s’han salvat alguns llibres sagramentals que actualment han estat cata-
logats per l’arxivera Tapioles de Terrassa. Acabada la guerra es va restablir el culte immedi-
atament, començant les obres de reconstrucció el rector Mn. Pere Brugal Comas. Aquestes 
obres les prosseguí Mn. Miquel Rubio. L’artista Solanich va dirigir la reconstrucció. El 1940 
es van restaurar i van estucar les parets del temple i es va construir l’altar major. El 1941 es 
van restaurar l’enrajolat i l’altar del Santíssim, i es van col·locar les noves campanes. En els 
anys següents van ser reconstruïts altres altars laterals reparant alguns desperfectes. Un no-
table retaule barroc va participar en diverses exposicions com “Thesaurus”, “Millenum” i 
“Germinabit” (a. 1989-2005).



337

SABADELL, MARE DE DÉU DE GRÀCIA

L’informe de Santa Maria de Gràcia, de Sabadell, ens exposa la gran tensió que existia a la 
ciutat. Es va amenaçar, àdhuc, amb crucificar el rector en una creu que hi havia a l’entrada 
del temple (pàg. 37).

Aquesta parròquia va ser erigida l’any 1934 pel Sr. bisbe Dr. Irurita. El temple parroquial, 
construït sota la direcció de l’arquitecte Josep Vila Juanico, es va inaugurar el 29 de març 
de 1936 per ser destruït quatre mesos més tard. El temple va ser incendiat quedant només 
les parets mestres.

La casa rectoral va ser saquejada, però no destruïda. L’arxiu va desaparèixer.

Acabada la guerra civil el rector, Mn. Joan Sardà, que ja l’havia construït, va procedir a la 
reconstrucció, que va confiar al mateix arquitecte, Vila Juanico. Van continuar les obres els 
successius rectors, Mns. Jaume Ferrer i Joan Baguer.

El 1940 començà la restauració fins que estigué en condicions per al culte. L’any següent es 
va restaurar la casa rectoral i es dotà l’església de pila baptismal i imatges sagrades. El 1946 
s’amplià l’església i es repararen els elements principals de la seva construcció. El 1953 es 
construí l’altar major en marbre. En anys successius es decorà l’església i se la dotà d’objec-
tes de culte dignes i d’ornaments adequats. 

Reportatge informatiu i fotogràfic
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SABADELL, PURÍSSIMA CONCEPCIÓ

El vespre del dia 20 de juliol de 1936, aquest temple parroquial, d’estil romànic modernit-
zat, d’un relatiu valor artístic, va ser saquejat i incendiat, quedant notablement mutilada la 
seva fàbrica. La coberta va quedar completament destruïda, però els seus murs, per la seva 
solidesa, romangueren en peu.

L’informe de la parròquia de la Puríssima Concepció de Sabadell ens diu que foren destru-
ïdes les escultures de Sant Josep i Sant Joan de Venanci Vallmitjana, i el valuós i modern 
orgue (pàg. 79), així com varis terns antics de damasc, procedents de Sant Pere de Reixac 
(pàg. 80). L’església va quedar sense campanes; entre elles n’hi havia una de més d’un metre 
de diàmetre (pàg. 86).

També la casa rectoral va ser saquejada i incendiada i pràcticament destruïda. L’arxiu par-
roquial es va perdre entre les flames.
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El febrer de 1939,  Mn. Josep M. Alomà va iniciar les obres de reconstrucció, que van conti-
nuar els Mns. Carles Gili i Ramon Daumal, (bisbe auxiliar de Barcelona, que morí el febrer 
del 2008). Les obres foren dirigides pels arquitectes Srs. Vila Juanico i Bonet Garí.

La marxa de les obres ha estat la següent: el temple es va obrir al culte el setembre de 1939; 
construcció i estucament interior, 1940-41; campanes, desembre de 1941; consagració de 
l’altar major, 1943; altar del Sagrat Cor, 1945; Ntra. Sra. de la Mercè, 1951 ; Capella del San-
tíssim, 1956; capella de Ntra. Sra. de Montserrat, 1957; capella de Jesús de Natzaret, 1958; 
capella del Sant Crist, 1959...

SABADELL, SANT FELIU

L’informe de Sant Feliu de Sabadell insisteix en l’ambient enrarit que es respirava mesos 
abans de l’esclat de la guerra del 1936. Es prohibí tocar les campanes (pàg. 39), i que en els 
cementiris cantéssin i preguéssin en veu alta responsoris els dies d’enterrament o el dia dels 
difunts (el dia 2 del mes de novembre) (pàg. 39). Sabadell era un feu d’esquerres i anarcosin-
dicalistes (pàg. 41). Força gent assistia als actes contra l’església “amb gran satisfacció”(sic). 
Quan es cremaven les esglésies, nombrosos grups anaven a veure les cremes, dient que les 
visitaven com quan es feien “les visites dels monuments de Divendres Sant”. Sarcàsticament 
deien que les visites als monuments s’havien avançat al mes de juliol (pàg. 44). Entre els in-
cendiaris hi havia gent de la ciutat. Hi van haver seglars catòlics que deixaren públicament la 
seva confessió cristiana (pàg. 47). Van desaparèixer molts objectes de culte: una creu de pla-
ta, dos reliquiaris (un d’ells amb 4 colomets de 27 cm.) i un altre amb una interessant cúpula 
de 70 cm. (pàg. 83). Igualment fou destruït un valuós orgue (pàg. 79). La parròquia quedà 
sense campanes; dues d’elles pesaven més d’una tona (pàg. 86).

Aquesta església arxiprestal, la construcció de la qual va ser iniciada en 1910, en estil ne-
ogòtic bellíssim tot i haver estat quasi destruïda, l’antiga, durant la Setmana Tràgica, va 
ser incendiada de nou la nit del 20 de juliol de 1936. La coberta, però, va quedar intacta 
gràcies a la carcassa de ferro que li dóna una gran resistència. La sagristia va ser totalment 
destruïda. Es van salvar del robatori o del foc només alguns vasos sagrats, reliquiaris i la 
creu parroquial.

De l’arxiu només es conservaren els llibres de baptismes des de l’any 1918.

L’emplaçament de l’antiga casa rectoral es va destinar a una part de la façana principal de l’es-
glésia. L’any 1952 es va comprar un immoble contigu a l’absis; les obres d’adaptació per a la 
casa rectoral es van iniciar el mes de març del 1959, sota la direcció de l’arquitecte Francesc 
Folguera. Va ser inaugurada durant el mes de setembre de 1960. Consta de sis habitatges.

Acabada la guerra civil, l’arxiprest Mn. Josep M. Vázquez va procedir a la reconstrucció 
d’allò destruït i a la continuació de les obres no acabades encara el 1936, sota la direcció de 
l’arquitecte J. Martorell. L’arxiprest Mn. Josep Vilaseca va prosseguir les obres iniciades pel 
seu antecessor.
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SABADELL, SANT VICENÇ

Aquest antiquíssim temple parroquial sabadellenc que el 1885 va ser traslladat al lloc que 
actualment ocupa, va ser incendiat també en els primers dies de la revolució de 1936. Les 
parets van quedar en peu, enfonsant-se completament el sostre.

La casa rectoral va quedar també totalment destruïda. Es va edificar, després de la guerra, 
una altra de nova planta. Res es va salvar de l’arxiu parroquial, així com tampoc dels objec-
tes de culte, els quals van ser robats o es van perdre entre les flames.

L’any 1940, el seu mateix rector, que havia sobreviscut a la persecució, Mn. Joaquim Estra-
da, va procedir a iniciar la restauració del temple. El seu successor, Mn. Josep de Plandolit, 
va continuar les obres i, posteriorment, va fer una ampliació, allargant-lo, que ja resultava 
insuficient, degut al creixement de la feligresia; dirigí les obres l’ arquitecte Josep Vila Jua-
nico.
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SABADELL, SANTÍSSIM SALVADOR

Aquesta església parroquial, de construcció recent —ja que s’acabava de construir el 1936— 
va ser transformada, durant la guerra, en escoles municipals per l’ajuntament de la ciutat de 
Sabadell. No existia encara casa rectoral ni arxiu parroquial.

Poc després d’acabada la guerra, l’edifici docent va ser habilitat per al culte com a capella 
provisional, ja que la parròquia, com a tal, no va tornar a funcionar fins el 1948.

Per aquesta raó es va preferir respectar l’edifici-escola i adquirir nous terrenys contigus per 
a la construcció d’un nou temple i les edificacions complementàries indispensables per a les 
exigències socials i pastorals d’aquesta parròquia.

SABADELL, SANTÍSSIMA TRINITAT

L’informe de la parròquia de la Santíssima Trinitat de Sabadell diu que dies abans hi va ha-
ver mítings contra l’església. El rector, en l’informe, diu «varias veces creí que a la salida de 
algunos de ellos (dels mítings), la iglesia sería incendiada, y a ello se debe que algunas veces 
yo (el párroco) retiraba la Sagrada Eucaristía o “Sacra Reserva”» (pàg. 36).

Aquesta església va ser oberta al culte el 1873, construïda en estil neogòtic. El 1936 va ser 
destruïda fins als fonaments.

Es va iniciar la seva total reconstrucció el 1945, essent, el dia 27 de maig, beneïda la primera 
pedra. Va quedar acabada el 1947, en què el Dr. Gregorio Modrego Casaus va efectuar la 
benedicció de l’altar major.

Reportatge informatiu i fotogràfic
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SABADELL (NORD), SANT JULIÀ D’ALTURA (CA N’ORIACH)
L’informe de Sant Julià de Sabadell coincideix en expressar l’ambient quasi límit de tensió en 
les parròquies de Sabadell durant els dies previs a l’esclat de la guerra civil (pàg. 85).

Aquest senzill temple parroquial, situat entre la ciutat de Sabadell i el poble de Matadepera, 
en un bell paratge envoltat de boscos, mancat gairebé de feligresia, va ser també incendiat, 
juntament amb la seva casa rectoral, pels revolucionaris del 1936.

Del subsegüent saqueig van poder salvar-se: la custòdia, un calze, un copó i la creu parro-
quial, tot de plata, i l’arxiu gairebé en la seva totalitat.

Després d’acabar-se la guerra no li va ser assignat rector propi, però es va anar procedint de 
mica en mica a la seva restauració. Primer es va nomenar encarregat el rector de Junqueres, 
de Sabadell; després, durant el 1948, se la va dotar de rector propi, nomenant-se per a això 
a Mn. Lluís Marí, que va continuar compaginant el càrrec amb el de capellà del Sanatori de 
Torrebonica, molt a prop de Terrassa. El 1952 va ser nomenat regent Mn. Rafael Prats, que 
va passar a residir al barri de Ca n’Oriach, suburbi de Sabadell, on es van habilitar uns an-
tics magatzems per a temple, mentre es construïa un altre nou local adequat per a la jove i 
populosa barriada, enclavada dins del terme parroquial de Sant Julià d’Altura.

L’arquitectura del temple, de bell estil romànic, presenta una perfecta estructura en la seva 
edificació; campanar, pòrtics, baptisteri, altars i dependències.

SABADELL, JUNQUERES

L’informe diu que van desaparèixer el retaule neoclàssic de l’altar major (pàg. 64), una casu-
lla vermella en la qual estaven brodades les imatges de la Mare de Déu, Sant Vicenç i Sant 
Llorenç (pàg. 80). Igualment desaparegueren la creu processional gòtica i la custòdia (pàg. 
83).

SAMALÚS, SANT ANDREU

L’informe de Samalús diu que desaparegueren: un retaule barroc de Sant Francesc Xavier 
(pàg. 67), i els retaules neoclàssics del Sant Crist i del Roser (pàg. 71).

La teia incendiària també va castigar aquest temple de Samalús l’any 1936. Tots els objectes 
de culte van desaparèixer entre les flames. No obstant això la fàbrica no va patir danys de 
molta consideració.

Acabada la guerra, el 1939, el temple es va condicionar ràpidament, i es va reprendre el culte 
amb la col·laboració magnànima dels feligresos. Mn. Sebastià Balaguer Balaguer, i més tard  
l’inspirat poeta Mn. Ramon Garriga, iniciaren les reformes. Des de l’any 1957 fins l’actuali-
tat (2008) Mn. Antoni Pujol, rector, cuida del bé espiritual d’aquesta feligresia.



345

SANATA (LLINARS DEL VALLÈS), SANT JOAN DE SANATA

De l’informe de la parròquia de Sanata podem destacar la desaparició d’una talla daurada 
de la imatge renaixentista de Sant Bartomeu (pàg. 47). 

Aquest temple parroquial, va ser incendiat i greument profanat durant la revolució de juliol 
de l’any 1936. I tot i que això no va significar la destrucció total, els altars van desaparèi-
xer tots, i la fàbrica del temple va quedar notablement debilitada i malmesa, i més durant la 
guerra en caure sobre ell diversos obusos d’artilleria.

La casa rectoral, ocupada per uns inquilins, va patir danys de consideració, encara que no 
de la importància dels del temple. L’arxiu parroquial va ser totalment destruït.

L’any 1939 l’encarregat de la parròquia, Mn. Josep Montañà, va iniciar les obres de recons-
trucció, que van continuar els seus successors, Mns. Jesús Martínez, Artur Vicente i Joan 
Martí. La direcció de les obres va estar a càrrec del Sr. Pericas (un dels arquitectes dioce-
sans amb el Sr. Sagnier). De 1939 a 1943 tots els esforços es van dirigir a reforçar les parets 
de la fàbrica del temple. El 1946, cal assenyalar la benedicció i col·locació de les noves cam-
panes, i la reconstrucció del cor. El reajustament total de la teulada es va portar a terme el 
1956, i l’any 1958 es va col·locar el nou altar major.

SANT ANTONI DE VILAMAJOR, SANT ANTONI

El 21 de juliol de 1936 un grup de “forasters” va incendiar i va arrasar aquest temple parro-
quial. L’antic emplaçament va ser convertit en un solar.

La casa rectoral va ser destinada a servir d’habitació per a refugiats de guerra. De l’arxiu es 
van salvar tots els llibres sagramentals.

Acabada la guerra, Mn. Jaume Urgell va iniciar les obres de reconstrucció d’un temple pro-
visional; i el 1944 les del temple definitiu, que va prosseguir el seu successor, Mn. Ròmul 
Durán. L’arquitecte Sebastià Bonet va dirigir les mateixes obres. El nou temple es va inau-
gurar el 1949, i el pòrtic es va construir el 1950. El 1951 es van construir dos nous altars la-
terals. La col·locació dels bancs el 1953, i l’adquisició progressiva d’imatges, culminaren el 
1960 amb la decoració de capelles i naus laterals. Durant el rectorat de Mn. Josep Poch s’ha 
decorat el presbiteri, el baptisteri, la nau central amb murals d’estil romànic i amb un grup 
escultòric de notable valor artístic (a. 2003-2006).

SANT CELONI, SANT MARTÍ

Incendiat i greument profanat aquest temple parroquial el juliol de 1936, es va desplomar 
tot el seu sostre, quedant en peu només els seus murs. El campanar va quedar intacte, però 
les seves campanes van ser robades.

De l’informe de Sant Celoni podem deduir que abans de l’esclat de la guerra es confecciona-
ren “llistes negres”, ja el mes d’octubre del 1934 (pàg. 43). Es feren desarmar les persones de 
dretes (pàg. 43). La destrucció del temple no és imputable a cap persona de la localitat (pàg. 
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45). Desaparegueren: un retaule renaixentista del Sant Crist (pàg. 65), els retaules barrocs 
de la Mare de Déu del Carme, de Sant Anton i de Sant Isidre (pàg. 68), un retaule neoclàs-
sic de Sant Roc (pàg. 71), i les imatges d’alabastre gòtiques de Santa Anna, (pàg. 73), i de 
la Mare de Déu de Bellver o del Puig, anomenada “de la Llet” (pàg. 73). Aquesta última 
imatge, des de la guerra, la retenen inexplicablement uns veïns de Sant Celoni. Caldria que 
tornés al santuari, en el qual hi ha una reproducció en lloc de l’original (pàg. 73). També de-
saparegué l’orgue (pàg. 79), una creu parroquial (pàg. 83), i una veracreu (pàg. 83). Es van 
quedar sense campanes (pàg. 85); entre les quals n’hi havia una que pesava més d’una tona 
i mesurava més d’un metre de diàmetre (pàg. 86).

Es va respectar la casa rectoral, per ser destinada a locals propis del sindicat de la localitat. 
L’arxiu parroquial es va recuperar completament.

Immediatament després de la guerra civil, es va procedir a la restauració del temple. Dirigi-
ren les obres els arquitectes Josep Domènech i Francesc Folguera.

Etapes principals de les obres: temple reconstruït en  allò més essencial, el 1940. La cape-
lla de la Mare de Déu del Puig va ser totalment reconstruïda i decorada el 1945; l’altar de 
la Verge del Pilar ho va ser el 1951. El presbiteri, el baldaquí i l’altar major es van inaugurar 
en 1953; l’altar de la Puríssima, el 1957; les pintures murals del presbiteri, el 1960; els nous 
finestrals, en 1960. El gran orgue va ser estrenat el 1951.

SANT CUGAT DEL VALLÈS, SANT PERE

En l’esclat de la revolta del 1936 es va profanar greument aquest temple parroquial, antic mo-
nestir benedictí de Sant Cugat. Monestir d’un extraordinari valor artístic, històric i monumen-
tal, que sens dubte és el més important de l’antiga diòcesi de Barcelona. Actualment  és del 
bisbat de Terrassa. La seva construcció que cal situar entre els segles XII-XIV, i el seu estil, 
romànic-gòtic, és d’una gran bellesa. Possiblement, en tractar-se d’un monument nacional, al-
guns dels seus altars van poder ser salvats.

De l’informe de Sant Cugat del Vallès es pot deduir que en els mesos previs a la guerra civil 
es prohibí tot culte extern, com les processons (pàg. 39). Hi havia una terrible i sanguinària 
patrulla de control, que juntament amb el comitè local, assassinaren moltes persones (pàg. 
46). Va desaparèixer el retaule major de bonics pinacles, molt treballat, el de la Mare de 
Déu i de tots els sants. Aquest estava en el Museu Diocesà de Barcelona, però en temps de 
la guerra va ser traslladat a París, al Jeu de Poume per una mostra (pàg. 64). Després de la 
guerra tornà a Sant Cugat i fou Monsenyor Griera qui el posà dins el palau obacial, i un perí-
ode després es traslladà a l’absís lateral de l’església, on encara es conserva. Foren molt mal-
mesos els retaules barrocs del Sant Crist i de Ntra. Senyora del Populo (pàg. 67), el retaule 
del martiri de Sant Medí del segle XV, i varis sarcòfags d’abats (pàg. 77). Desaparegueren 
varis estendards de vellut vermell brodats amb or i seda (pàg. 80), una creu parroquial gò-
tica, una veracreu també gòtica (que va trobar recentment Mn. Pere Vivó), i calzes de gran 
valor (pàg. 83). Es va quedar sense campanes. 
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La casa rectoral, antic palau de l’abat, la construcció del qual és del segle XV, va quedar en 
estat ruïnós. Durant el període de la guerra civil l’església i el claustre es van destinar a mu-
seu. L’arxiu parroquial es va conservar íntegrament.

Immediatament després de la guerra es va procedir a la restauració, que fou dirigida pels 
arquitectes Srs. Martorell i Pallàs de la Diputació de Barcelona en la primera fase. Poste-
riorment s’han fet grans obres de restauració en els rectorats de Mn. Pere Vivó i Mn. Blai 
Blanquer.

SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA, SANT ESTEVE

L’informe de Sant Esteve Palautordera afirma que allà les dretes governaven. Era com una illa 
si la comparem amb les altres localitats de la contrada (pàg. 40). La destrucció del temple la 
protagonitzà gent del poble, tot i que sota coacció dels escamots de comitès aliens, que anaven 
armats amb pistoles (pàg. 45). Per salvar els béns cultuals, es van donar entre els feligresos ac-
tes de veritable heroïcitat (pàg. 45). Alguns dirigents revolucionaris ajudaren a fugir els sacer-
dots (pàg. 46). Malgrat això, hi hagueren algunes desercions (pàg. 47). 

Desaparegueren: el retaule barroc del Roser (pàg. 69), el retaule neoclàssic de Sant Roc 
(pàg. 71), la creu parroquial, el reliquiari del titular de la parròquia, encensers gòtics, calzes, 
i imatges del Roser i Sant Jaume (pàg. 83). I tot com a conseqüència de què el dia 23 de juli-
ol de 1936, va ser greument profanada aquesta església parroquial (la construcció de la qual 
és d’estil romànic, del segle XII o XIII). Tot i que no va ser incendiat el seu interior, van ser 
destruïts tots els altars i altres béns artístics cremats a l’exterior. Poc temps després, a fi de 
convertir l’església en magatzem, va ser enderrocat l’absis en la seva totalitat, i en el seu lloc 
es va deixar obert un gran esvoranc per donar pas als carruatges.

La casa rectoral va patir la demolició d’una part del seu edifici; posteriorment va ser desti-
nat a locals del sindicat agrícola, i més tard per a alberg de refugiats de guerra. L’arxiu par-
roquial es va poder recuperar parcialment.

Immediatament després de la guerra, el prevere regent, Mn. Ramon Borràs, va iniciar la 
restauració de l’església.

Les obres han estat dirigides per l’arquitecte Ignasi Adroer. El 1942 es van col·locar les 
imatges, i el 1943 es va decorar l’església.

SANT FELIU DEL RACÓ

L’informe diu que desaparegué un retaule gòtic de la Pietat, del segle XV, amb comparti-
ments dedicats a la vida de Jesucrist (pàg. 64), així com una custòdia d’estil rococó, i una 
creu parroquial amb nus gòtic (pàgs. 78 i 83).
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SANT FOST DE CAMPSENTELLES, SANT FOST

Aquest temple parroquial va ser incendiat el dia 22 de juliol de 1936. Posteriorment va ser 
destruït i quasi arrasat completament. El rector, Mn. Salvador Pibernat, va ser assassinat. 
Malgrat tot restaren unes runes enmig del poble vell. 

L’informe afirma que el famós calze gòtic del 1582, de plata daurada, va desaparèixer durant 
la guerra, però que després fou retornat. Actualment (2008) és custodiat a la nova església 
de Sant Fost, a la seva rectoria (pàg. 82). L’informe diu que la destrucció de la parròquia 
no és imputable a cap feligrès del poble (pàg. 45). Actualment (2008), les runes del temple 
es troben cobertes amb unes sòlides mampares de vidre, de tal manera que dins es pot ce-
lebrar, com ho feren el Sr. Bisbe de Terrassa, Monsenyor Josep Àngel Saiz, i el rector Mn. 
Daniel Monserdà el setembre del 2006.

La casa rectoral va ser igualment arrasada, i l’arxiu parroquial destruït entre les flames.

El 1939, el nou ecònom, Mn. Salvador Balletbó, va projectar la construcció d’un nou temple, 
situat en lloc diferent. Es van iniciar les obres el següent any. Aquestes van ser prosseguides 
pels Mns. Francesc Matute, Emili Llauger, Joan Alemany, Laureà Guibernau i Daniel Mon-
serdà. La construcció del temple va ser dirigida per l‘arquitecte Marià Romaní i l’aparella-
dor Joan Montaner. El 7 d’abril de 1940 va tenir lloc la benedicció de la primera pedra de 
l’actual església. L’any següent, a 31 d’agost del 1943, es va beneir el nou temple. El presbiteri 
es va inaugurar pocs mesos després, i el dia 5 de setembre de 1944, la rectoria. El 1945 van 
quedar acabats l’atri i el campanar, i es van col·locar en aquest dues campanes. El 24 de juny 
de 1956 es va beneir l’enteixinat.

SANT PERE DE VILAMAJOR, SANT PERE

L’informe de Sant Pere de Vilamajor afirma que desaparegueren: un important retaule gòtic 
amb escenes de la vida de Sant Pere (pàg. 64), un retaule neoclàssic de Sant Tomàs (pàg. 71), 
les imatges gòtiques de Sant Pere i de la Mare de Déu del Roser (pàg. 73), una taula gòtica 
de la Pietat (pàg. 78), i dos frontals de tela brodada; un d’estil gòtic però amb ornamentació 
renaixentista (pàg. 80).

«La catedral del Vallès», com s’anomenava aquest temple parroquial per aquelles dates, va 
ser, doncs, saquejat i incendiat el juliol de 1936. Els altars —algun amb el seu retaule, d’in-
calculable valor artístic—, tots van desaparèixer en la destrucció, juntament amb objectes 
de culte. L’edifici va ser semidestruït.

La casa rectoral va ser confiscada, instal·lant-se en ella el comitè local. No va patir danys de 
consideració. L’arxiu parroquial va ser salvat en gran part.

El 1940 Mn. Francesc J. Canellas va iniciar les obres de reconstrucció que van prosseguir 
els seus successors Mns. Josep M. Artés i Jaume Cuspinera. La direcció tècnica de les ma-
teixes va ser confiada a l’arquitecte Sr. Pericas. Entre 1940 i 1947 es va reparar la fàbrica, i 
es va inaugurar el nou altar major amb el seu baldaquí de poc valor artístic. De 1947 a 1957 
es van construir els altars del Sant Crist, de la Puríssima, de Sant Josep, del Sagrat Cor, de 
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Ntra. Sra. del Carme, de Ntra. Sra. del Roser, de Ntra. Sra. de Fàtima, i de la Mare de Déu 
de Montserrat. Entre 1957 i 1961 es va instal·lar el cancell. Posteriorment ha estat notable-
ment restaurada gràcies a un equip d’artistes (Plandiura, Grau Garriga...) que han format 
un centre internacional d’art contemporani anomenat “La Rectoria” sota la direcció del que 
fou rector, Mn. Josep Poch.

SENTMENAT, SANT MENNA

De l’informe podem deduir que a Sentmenat hi havia un ambient molt revolucionari, amb 
manifestacions freqüents i violentes contra els catòlics (pàg. 37). Desaparegué una creu par-
roquial gòtica i una Mare de Déu del Roser del segle XVIII (pàg. 84). S’estimbaren des del 
campanar romànic les campanes; entre elles almenys dues de més d’una tona (pàg. 86).

Resumint: el 22 de juliol de 1936 aquest temple parroquial, d’ estil neoclàssic va ser saquejat 
i incendiat. Encara que les naus laterals es van enfonsar, la solidesa dels murs i de la coberta 
central va permetre usar l’edifici com a magatzem. 

La casa rectoral també va ser saquejada i destinada a alberg de refugiats de guerra. L’arxiu 
parroquial va poder salvar-se en la seva totalitat. El gener del 1939, en retirar-se les tropes 
de l’exèrcit republicà, els revolucionaris van intentar volar amb dinamita el que quedava del 
temple, cosa que la població va poder evitar, davant el greu perill que tot el barri veí volés.

Sant Fost de Campcentelles  
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A l’arquitecte Josep Vila Juanico va ser confiada la direcció de les obres de reconstrucció, 
iniciades el 1940. Mn. Antoni Pascual les va iniciar, i les van prosseguir els Mns. Antoni Ar-
tigas i Joan Tarrida. Iniciada la reconstrucció el 1940, es va decidir l’any 1941 l’ampliació del 
temple que es va portar a terme el 1948. El 1957 es va construir i va decorar la capella del 
Santíssim Sagrament. El 1958, l’altar major i el presbiteri. El 1959 es van col·locar la rosassa 
i sis grans vidrieres. El 1961 es va dur a terme la decoració de la nau i de totes les capelles, 
i es van inaugurar tres nous altars. Es va construir un monumental i artístic reliquiari per 
a una relíquia de Sant Menna, oferta realitzada pel Sr. bisbe titular de Colofón: un caputxí 
català anomenat Fra Maties.

Ja al segle XXI s’han fet importants obres en el campanar, trobant-se una ara de l’alta edat 
mitjana. També s’ha fet pràcticament nova la rectoria i es restaurà el campanar en el recto-
rat de Mn. Jaume Dasquens.

SANTA EULÀLIA DE RONÇANA, SANTA EULÀLIA

De l’informe de Santa Eulàlia de Ronança es dedueix que la destrucció del temple no fou 
imputable a cap feligrès del poble (pàg. 45). Desaparegueren el retaule renaixentista del 
Roser (pàg. 46), el retaule plateresc de l’altar major, i un altre de lateral (pàg. 65). Cal asse-
nyalar la desaparició d’un retaule barroc de la Immaculada (pàg. 69), i d’una pila baptismal 
gòtica (pàg. 77).

Mn. Manuel Solà va començar la reconstrucció el 1939.

SANT FELIU DEL RACÓ (CASTELLAR DEL VALLÈS)
Aquesta petita església rural, enclavada dins del terme municipal de Castellar del Vallès, 
va ser greument profanada el juliol de 1936; tanmateix la seva fàbrica es va conservar en 
bon estat. Durant el període “roig” va ser destinada primer a magatzem de paletes col-
lectivitzats; i més tard a dipòsit de material de l’exèrcit (republicà).

La casa rectoral, després d’haver estat saquejada, va ser habilitada com a alberg de refugiats 
de guerra.

El 1939, Mn. Segimon Trias va iniciar les obres de restauració; Mn. Martí Roca, que la re-
gentava el 1936, havia mort assassinat durant la persecució religiosa.

El 1941 es va construir l’altar de Santa Quitèria; el 1945, la capella del Roser. El 1945 i 1950 
es van efectuar diverses reformes en l’altar major. En 1944, va ser instal·lada la campana. El 
1956 es va procedir a la restauració de la capella del Santíssim.

SANT QUIRZE DEL VALLÈS, SANT QUIRZE I SANTA JULITA

L’informe de Sant Quirze del Vallès afirma que desaparegueren la pila baptismal gòtica 
(pàg. 77), un tern vermell florejat del segle XVIII (pàg. 81), una veracreu (pàg. 87), i les 
imatges de Sant Quirze, de Santa Julita i de Sant Antoni de Pàdua (pàg. 74), així com els re-
taules barrocs del Roser, del 1742, i el major del 1722 (pàgs. 70 i 68). Igualment desaparegué 
el retaule neoclàssic de Sant Isidre i del Roser (pàg. 71).
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Tots els altars i objectes de culte van ser destruïts en el saqueig d’aquest temple parroquial. 
Tanmateix, els danys causats a la fàbrica no van ser de consideració. Posteriorment el comitè 
d’abastos va confiscar l’edifici i el va convertir en dipòsit de queviures. Les campanes, qua-
tre, van ser sostretes.

L’arxiu parroquial es va conservar en la seva totalitat. La casa rectoral va ser enderrocada 
per acord de l’Ajuntament, a fi d’eixamplar el carrer i construir uns jardins.

El 1939 Mn. Joan Clerch va iniciar les obres de reconstrucció, que van prosseguir els seus 
successors Mns. Ramon Borràs i Antoni Auladell. Les obres de reconstrucció foren porta-
des a terme en la seva totalitat sota la direcció tècnica de l’arquitecte Josep Carol.

SANTA MARIA DE PALAUTORDERA, SANTA MARIA

Aquest temple parroquial d’estil gòtic, construït el 1480 i acabat el 1563, va ser saquejat i 
greument profanat per uns estranys arribats a la població el dia 21 de juliol de 1936. Tots els 
altars, imatges i objectes de culte van ser robats o llençats al foc, a excepció d’una custòdia 
que va poder ser recuperada. Durant el període de la guerra, l’edifici de l’església es va uti-
litzar com a dipòsit de queviures.

L’informe de Santa Maria de Palautordera diu que a finals de la guerra desaparegueren els 
següents objectes, tot i que posteriorment alguns pogueren ser recuperats: la imatge del Ro-
ser, de Sant Antoni, i de Sant Projecte (aquest últim d’un metre i que contenia les relíquies a 
la peanya), una creu parroquial gòtica, una corona de plata daurada de la Mare de Déu del 
Remei (pàg. 83), un retaule barroc de Sant Isidre del 1713 (pàg. 68), i un orgue de construc-
ció barroca del 1677 (pàg. 79).

La casa rectoral va ser arrasada, de manera que el seu solar va ser convertit en carretera. 
Res va poder salvar-se de l’arxiu parroquial.

El seu rector, Mn. Joan Net, que va sobreviure a la persecució, va iniciar el 1939 les obres 
de restauració.

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA, SANTA PERPÈTUA

L’informe de Santa Perpètua de Mogoda afirma que els mateixos feligresos hagueren de 
destruir el temple sota amenaça de les pistoles d’un comitè aliè al poble (pàg. 45). Que uns 
dirigents revolucionaris del poble ajudaren a fugir els sacerdots (pàg. 46). Desaparegué una 
imatge de la Mare de Déu del Roser (pàg. 74), i es perderen sis plafons que procedien d’una 
taula del segle XV amb escenes de la vida de Santa Perpètua (pàg. 77). Les campanes foren 
estimbades (pàg. 86).

D’estil romànic (la construcció del qual es remuntava al segle XI o XII) era i és aquest tem-
ple parroquial d’un gran valor artístic, comparable al del temple romànic de Sant Pere de 
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Terrassa. El saqueig del mateix i l’incendi dels altars i de tots els objectes relacionats amb el 
culte produïts el 20 de juliol del 1936, no va danyar la fàbrica del temple, en la qual només 
s’hagueren de lamentar dos grans esvorancs oberts a les parets laterals. En aquestes condi-
cions l’església va ser destinada a corral i magatzem.

Referent a la rectoria cal dir que la falta de teules, arrencades al començament de la guerra 
del 1936, va ser la causa que la casa rectoral quedés totalment destrossada per l’acció poste-
rior del temps. L’arxiu parroquial va ser destruït i incendiat juntament amb tots els objectes 
de culte.

Immediatament després de la guerra, el temple va poder rehabilitar-se novament, iniciant 
Mn. Josep de Plandolit les obres de reconstrucció, que van ser continuades pels seus succes-
sors, Mns. Josep M. García, i Josep Artigas. Es va confiar la direcció de les obres a l’arqui-
tecte Josep Vila Juanico. El 1939 es va construir l’altar major, i a continuació els altars de la 
Puríssima i del Sagrat Cor. El 1946, el de Sant Isidre. En el període 1952-59, el del Santíssim, 
i el 1960, els altars del Sant Crist i de Ntra. Sra. de Montserrat. Els anys 1942 i 1956-59 van 
ser testimonis així mateix de la col·locació de les campanes i de bancs nous.

SANTA SUSANNA DEL MONTSENY, SANTA SUSANNA

Malgrat haver estat greument profanada, la fàbrica d’aquest temple, de finals del segle XVII, 
no va patir danys de consideració. Tots els objectes (de talla) de culte van ser trets de l’edifi-
ci, i incendiats a l’exterior. També van desaparèixer les campanes.

La casa rectoral es va enfonsar per estar greument afectada la seva estructura. L’arxiu par-
roquial va ser totalment destruït.

El 1941, el seu rector, Mn. Josep Cañizar, va iniciar les obres de reconstrucció, que els seus 
successors van prosseguir: Mns. Josep Martorell, Ricard Vendrell i Ramon Viver. El 1946 
es va inaugurar el nou altar major i la imatge de la santa titular. El 1955 es va col·locar la 
campana, i el 1957 es va donar per acabada la reconstrucció amb la col·locació dels bancs.

SANTIGA, SANTA MARIA

De la parròquia de Santiga consta que durant la guerra del 1936 es va perdre un retaule bar-
roc que estava situat a l’altar major, amb valuosos relleus (pàg. 67), i una imatge romànica 
de la Mare de Déu (pàg. 73).

Les campanes llançades al buit, en aquells dies de la revolució de juliol de 1936, van en-
fonsar, en la seva caiguda, el sostre de la sagristia. Aquesta va ser l’única destrossa que va 
patir la fàbrica d’aquest temple d’estil romànic, construït al segle XI o XII, el valor artís-
tic del qual és comparable amb el temple romànic de Santa Perpètua de Mogoda. Però si 
la fàbrica va resultar gairebé intacta, no es pot dir el mateix dels altars i objectes de culte 
que van ser totalment profanats i destrossats. Posteriorment l’edifici va servir d’alberg de 
refugiats de guerra.
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La casa rectoral, encara que molt vella, no va rebre cap dany de consideració en haver ser-
vit d’alberg per a refugiats. L’arxiu parroquial, que formava part del de Santa Perpètua de 
Mogoda, va ser incendiat.

Reconciliat i habilitat el temple novament en acabar la guerra, Mn. Josep de Plandolit va 
iniciar les obres de reconstrucció, essent encarregat de dirigir-les l’arquitecte Josep Vila 
Juanico. Posteriorment va prosseguir les obres Mn. Josep Artigas. El 1939, es van col·locar 
els nous bancs i es va inaugurar l’altar major. L’any 1954 el del Sant Crist; el 1956 la campa-
na; i el 1960 el de la copatrona, Santa Prisca. Tanmateix en l´última dècada del segle XX 
pràcticament l’església fou abandonada fins que Ricard Lobo (any 2006) va endegar un nou 
projecte de restauració que ja ha iniciat les obres amb una subvenció de la Generalitat, però 
que està en fase d’excavacions molt important.

TERRASSA, MARE DE DÉU DEL ROSER DE LES FONTS

De l’informe de les Fonts de Terrassa es pot deduir que la destrucció de la capella de “Can 
Felguera”, que feia de temple parroquial, fou provocada per patrulles no formades per feli-
gresos (pàg. 45). 

Els fonaments i un metro de paret mestra existent d’aquesta església el 1936, van quedar in-
tactes. La capella de «Can Felguera», però, va ser saquejada esborrant-se de la mateixa tot 
signe religiós. L’altar barroc existent va ser incendiat. No obstant això, la fàbrica va quedar 
en bon estat.

L’arxiu parroquial, encara incipient, va desaparèixer. No existia la casa rectoral.

Acabada la guerra, es restablí de nou el culte a la capella de «Can Felguera», tot esperant 
poder continuar les obres del temple parroquial. Aquestes es van reprendre l’agost de 1949, 
per acabar-se el 1956, sent rector Mn. Josep Pons Piñol. Va portar la direcció de les mateixes 
l’arquitecte Josep Baca, de Terrassa. La benedicció del temple efectuada pel Dr. Gregorio 
Modrego Casaus, es féu el 22 de juliol de 1951.

TERRASSA, SAGRADA FAMÍLIA

L’informe de la Sagrada Família de Terrassa ens diu que hi havia un ambient molt tens, que 
es manifestava en vertaders actes de violència, per exemple contra els adoradors nocturns, 
que eren apedregats, quan pregaven durant la nit, des de l’entrada del temple. També els 
sacerdots i religiosos foren apedregats en altres ocasions, quan sortien pels carrers de Ter-
rassa (pàg. 38).

Erigida canònicament el novembre de 1932, en esclatar la revolució de 1936, no tenia ni 
temple parroquial ni casa rectoral, però el culte litúrgic se celebrava llavors en la capella del 
Convent de Religioses Josefines. Aquesta va ser saquejada, destruint-se l’altar major i tot 
signe de religió. Més endavant es va transformar en menjador infantil.
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Acabada la guerra, la preocupació dels rectors es va dirigir no a la reconstrucció, sinó a la 
construcció del temple parroquial. Aquesta la comença Mn. Josep Sans, el gener del 1945. 
La continuarà el seu successor Mn. Joan Fortuny. L’arquitecte encarregat de la direcció de 
les obres va ser Lluís M. Albín. El temple es va inaugurar el dia 17 de juny de 1951. 

TERRASSA, SANT ESPERIT (ACTUAL CATEDRAL DEL BISBAT DE TERRASSA)
De l’informe es pot deduir que a Terrassa hi havia un ambient molt tens. També es prohibia 
que les campanes toquessin (pàg. 39). Les eleccions del 1936 les havia guanyat l’esquerra 
(pàg. 41), i una terrible i sanguinària patrulla de control, juntament amb el comitè local, as-
sassinaren moltes persones. El cap de la patrulla era un individu que es deia Pedro, un au-
tèntic botxí (pàg. 46). Es produïren acusacions i delacions entre els mateixos conciutadans 
(pàg. 46), tanmateix, molts seglars catòlics confessaren valerosament la seva fe d’una mane-
ra admirable i heroica (pàg. 47). Es va incendiar l’església i es va cremar el retaule barroc de 
l’altar major, que mesurava 20 metres d’alçada i 13,6 d’amplada, obra de Montpaó (pàg. 69), 
així com el retaule barroc del Sant Crist, obra de P. Serra (pàg. 69). Els retaules rococó cre-
mats foren els de la Mare de Déu del Carme, el de la Mercè i el de Sant Anton. Desaparegué 
també el retaule neoclàssic del Roser (pàg. 71) i quedaren destruïts el Crist Jacent i el grup 
del Sant Enterrament d’alabastre, del segle XVI, de l’escultor Martín Díaz (pàg. 73). Des-
prés de la guerra es féu una restauració perfecta d’aquest conjunt i ara (2008), el conjunt es-
cultòric es pot contemplar al costat de la capella del Santíssim (pàg. 74). Desaparegué també 
el grup dels Apòstols amb Jesús (pàg. 76), i resultà molt malmès un sarcòfag renaixentista 
(pàg. 77). S’estimbaren les campanes (pàg. 86); entre elles n’hi havia dues de més d’una tona 
(pàg. 86). En el murs del cementiri de la ciutat es matà a moltes persones (pàg. 88), algunes 
sols per la seva condició cristiana.

Tot l’interior de l’església del Sant Esperit, per tant, va quedar seriosament malmès. Durant 
el període de la revolució es va destinar a garatge.

La casa rectoral va patir algunes modificacions en ser destinada a alberg de refugiats. Es va 
aconseguir salvar la major part dels volums de l’arxiu parroquial.

El maig de 1939, Mn. Ramon Sanahuja, que ja regentava la parròquia el 1936, va iniciar la 
reconstrucció i restauració del temple, continuant les obres els Mns. rectors, Josep Caste-
lltort i Jaume Llauger. Els dos primers mossèns esdevingueren bisbes de Segorbe i d’Astorga 
respectivament. Les obres van ser dirigides pels arquitectes Escudé, Baca Reixach i Bonet 
Garí; escultor: Monjo; pintor: Vila Arrufat. Tot sota el guiatge del Dr. Manuel Trens, di-
rector del Museu Diocesà de Barcelona. El 1942 començava l’execució de l’esplèndid altar 
major, que es va acabar definitivament el juliol de 1958, excepte uns detalls del cor del ma-
teix altar. El 1948 es va reconstruir la capella del Santíssim. L’any 2007, essent ja catedral, es 
posaren uns baixos relleus que completaren el cor.

Reportatge informatiu i fotogràfic
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TERRASSA, SANT JOSEP

Només feia quatre anys que aquest temple parroquial havia estat inaugurat, quan el 21 de 
juliol de 1936 va ser greument profanat. Tots els objectes de culte van ser destrossats i in-
cendiats. Els danys causats a l’edifici no van debilitar la solidesa dels seus murs i de la seva 
coberta, pel que va ser destinat a magatzem.

La casa rectoral va ser confiscada i habilitada per a refugiats. L’arxiu parroquial va desapa-
rèixer totalment.

El setembre de 1939, Mn. Ignasi Verneda Claret va iniciar les obres de reconstrucció. Les 
continuà Mn. Jaume Colet. La direcció de les mateixes va ser confiada als arquitectes J. 
Baca i F. Viñals. Aprovat el projecte d’ampliació, el juny de 1941 es va inaugurar el cor, bap-
tisteri, sagristia i campanar, amb quatre campanes. El 1945 va ser col·locat el paviment. El 
1946 els altars del Sagrat Cor, Immaculada i Sant Antoni. El 27 de juny de 1948 va ser con-
sagrat el nou altar major dedicat al Sant Patró. 

TERRASSA, SANT PERE

Aquesta església parroquial és una de les tres que formen el conjunt monumental en el re-
cinte episcopal, ja existent a l’època visigòtica i preromànica, com a seu del bisbat d’Ègara. 
Porten els noms de Santa Maria, Sant Pere i Sant Miquel, i conserven l’antiga estructura i 
notables restes artístiques d’aquelles èpoques que han estat estudiades en una campanya ar-
queològica recent (1995-2008).

L’informe de la parròquia de Sant Pere assegura que uns feligresos salvaren alguns retaules, 
tot i que els bancs i l’orgue foren cremats (pàg. 73). Desaparegueren moltes imatges, algunes 
d’elles romàniques: Sant Jaume, Sant Joan, Sant Roc, i Sant Isidre (pàg. 73). Es va estimbar 
una campana de més d’una tona (pàg. 86). Es van cremar o resultaren molt malmesos els 
retaules barrocs de Sant Ignasi i Sant Miquel, aquest últim de l’any 1776 (pàg. 68).

Durant els primers mesos de la guerra del 1936, l’església parroquial de Sant Pere   —com ja 
hem dit— va ser devastada, cremant-se alguns altars, imatges, confessionaris, bancs i cadi-
res fora del temple, salvant-se només un altar d’estil barroc. Les esglésies van servir després, 
amb la casa parroquial, de dipòsit de retaules i mobles de valor artístic a càrrec de la Junta 
de Museus de Terrassa (Srs. Josep Rigol i Fornaguera, Salvador Cardús i Josep Alsina). En 
aquesta època no se sabia que la casa rectoral era un baptisteri del segle VI.

Després de la guerra es van renovar, en gran part, els objectes de culte que abans foren des-
truïts i es va fundar i s’organitzà un centre parroquial anomenat posteriorment “Sala Cres-
pi” en record del que en fou rector, Mn. Jaume Crespi (anys 1948-1963).

L’any 2000 s’iniciaren unes extraordinàries intervencions arqueològiques en les que es rei-
vindica la denominació visigòtica per les tres esglésies i pel baptisteri trobat a la rectoria.
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ULLASTRELL, SANTA MARIA

El 1936 els altars i els bancs van ser cremats dins del temple d’Ullastrell. No obstant això, 
les destrosses causades no van determinar l’esfondrament de l’edifici. Aprofitant la seva so-
lidesa, l’edifici va ser destinat a corral. El campanar va romadre en peu, però les campanes, 
excepte les del rellotge, van ser destruïdes.

L’informe ens diu que, malgrat els intents d’amagar els objectes de culte, al final foren des-
coberts. La destrucció del temple no és atribuïble a cap feligrès del poble (pàg. 45). Van de-
saparèixer: un retaule renaixentista de l’altar major (pàg. 65), diverses taules d’estil rococó 
(pàg. 70), una imatge del Roser barroca (pàg. 74), una veracreu (pàg. 83), i també s’estimba-
ren les campanes, una d’elles d’un metre de diàmetre (pàg. 88).

De l’arxiu parroquial només es va salvar algun llibre del segle XVIII. La casa rectoral, des-
prés de saquejada, va ser destinada a asil de refugiats.

El juliol de 1939, Mn. Lluís M. Vidal, regent llavors d’aquesta parròquia, va iniciar les obres 
de reconstrucció, que van prosseguir els seus successors: Mns. Francesc Pou i Manuel Pa-
drós. La direcció de les mateixes va ser confiada a l’arquitecte Alexandre Tintoré Oller. El 
maig de 1940 va ser inaugurat l’altar del Santíssim Sagrament i els nous bancs. L’altar major 
va quedar acabat el gener del 1941. La benedicció de la campana es féu el mes de març del 
1942. Posteriorment van ser col·locats els mosaics del paviment de la capella del Santíssim 
Sagrament i de la nau central, els ambons i barana del presbiteri, i l’ altar provisional de 
Ntra. Sra. de Montserrat.

 

VALLDOREIX, SANT CEBRIÀ

De l’informe de Valldoreix es pot deduir que hi havia un ambient molt tens en els mesos pre-
vis a la guerra civil, amb creuaments d’acusacions per ambdues parts (pàg. 47). Desapare-
gué, en part, un retaule barroc de l’altar major (pàg. 68), i una creu processional (pàg. 84).

La fàbrica d’aquest temple parroquial no va patir pràcticament danys. Només els altars i al-
tres objectes de culte van ser destruïts. Les imatges van ser cremades totes a l’exterior. No 
obstant això, i potser a causa del seu valor artístic, es van salvar els retaules de l’altar major 
i de Sant Miquel; el dels Misteris del Rosari va patir danys parcials. Després del saqueig, 
l’edifici va ser destinat a caserna.

La casa rectoral va ser requisada per a vivendes, sense que patís danys. L’arxiu parroquial 
es va salvar en la seva totalitat.

Des del 1939 al 1948 van anar inaugurant-se els altars, i es van refer les imatges. Entre 1941 
i 1945 les campanes van ser col·locades. El 1950 es va realitzar la decoració del temple. I el 
1958 es va portar a terme la pavimentació del presbiteri.

Reportatge informatiu i fotogràfic
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VALLGORGUINA, SANT ANDREU

Hi havia un ambient molt tens en els mesos previs a l’esclat de la guerra. Hi hagueren mol-
tes detencions (pàg. 47) i desaparegué la pila baptismal gòtica (pàg. 77). Es quedaren també 
sense campanes (pàg. 85).

Als inicis de la guerra del 1936 aquest temple parroquial va ser greument profanat. Els seus 
altars i imatges foren cremats, així com el retaule de l’altar major. La seva fàbrica va quedar 
deteriorada en patir alguns desperfectes i ser obert un esboranc en la paret de l’absis. Des-
prés es va destinar a magatzem de carbó, garatge i habitatge.

La casa rectoral va ser confiscada i esdevingué seu de l’Ajuntament i escola, per la qual cosa 
no va patir danys en el seu edifici. L’arxiu parroquial s’ha conservat gairebé íntegre.

Des de principis de febrer de 1939 va quedar restablert el culte en aquest temple parroquial, 
iniciant-se a la vegada les obres de restauració. El 1941 i el 1960 es van col·locar les campa-
nes noves. El 1946 es va reconstruir l’altar de la Mare de Déu dels Dolors i l’altar major; l’any 
següent, el de la Mare de Déu de la Mercè; el 1949, el del Roser; el 1950, el de Sant Antoni; 
el 1951, el del Sagrat Cor, i, el 1956, el de Sant Isidre. El 1960 es va reformar l’altar major.

VALLROMANES, SANT VICENÇ

El dia 21 de juliol de 1936 va ser incendiat i greument profanat aquest temple parroquial. 
Encara que la solidesa dels seus murs i coberta era bona, la fàbrica del temple va quedar 
molt deteriorada. Durant el període de la guerra, l’edifici es va destinar a magatzem de la 
col·lectivitat.

La casa rectoral va ser incendiada, de manera que va quedar inhabitable i gairebé totalment 
destruïda. L’arxiu parroquial es va salvar.

El rector, Mn. Ramon Puig, va iniciar el 1947 les obres de restauració del temple parroquial. 
Posteriorment foren prosseguides per Mn. Josep Pi. L’arquitecte Sr. Josep M. Riba Casas 
va dirigir la reconstrucció. El 1947 es van afermar els fonaments, aconseguint mantenir en 
ferm la fàbrica que amenaçava ruïna, i es va edificar la nova casa rectoral. El 1955 es va res-
taurar l’altar major, es va portar a terme l’enrajolat, i es va pintar l’interior del temple. L’any 
1960 es va construir l’altar de Sant Miquel. 

VILADECAVALLS DEL VALLÈS, SANT MARTÍ DE SORBET

Aquest temple parroquial, construït el 1792, va ser saquejat i incendiat el 21 de juliol de 
1936. Tots els altars van ser destruïts i cremats, fins i tot el de Sant Joan i el retaule de Sant 
Miquel, considerats de gran valor artístic. També els objectes de culte i ornaments sagrats 
van desaparèixer en l’incendi. Com la fàbrica no va perdre la seva solidesa, l’edifici va ser 
confiscat i destinat a magatzem del sindicat agrícola.
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Aquest sindicat va confiscar alhora la casa rectoral, que va utilitzar com a despatx de mer-
caderies, patint l’edifici alguns danys de consideració. L’arxiu parroquial es va salvar quasi 
en la seva totalitat.

De l’informe de Sorbet, a Viladecavalls, cal deduir que desaparegué un retaule plateresc 
que representava Sant Joan Baptista, amb plafons pintats (pàg. 65), així com el retaule del 
renaixement de l’altar major, de l’any 1549 (pàg. 65). I a Santa Maria del Taudell, també de-
saparegué, per ser salvat al Museu de Terrassa, el retaule de l’altar major, gòtic i del segle 
XIV (pàg. 64). De Sorbet van desaparèixer el retaule gòtic de Santa Magdalena (pàg. 64) i 
una imatge romànica de Ntra. Senyora del Port, que n’és la titular; els feligresos la van salvar 
amagant-la, però fou descoberta i cremada posteriorment (pàg. 73).

L’abril de 1939, Mn. Ròmul Durán Rius va iniciar les obres de reconstrucció. Van prosse-
guir les mateixes els Mns. Lluís Martí, Antoni Canals i Joan Busquets. L’octubre de 1939 es 
va pintar el temple. El desembre de 1941 es va inaugurar l’altar de la Puríssima. Les campa-
nes van ser beneïdes el maig de 1950. L’agost de 1951 es va inaugurar l’altar del Santíssim, i, 
en el 1952, l’altar major. El 1960 es va adquirir un harmònium, i es va construir la sagristia.

VILALBA SASSERRA, SANTA MARIA

L’informe de Vilalba afirma que hi va haver moltes venjances, i l’ambient estava molt tens. 
Tanmateix, la destrucció del temple no fou imputable a cap dels feligresos (pàgs. 43 i 45).

El 1936 els altars i els objectes del culte van ser cremats. El temple va ser habilitat com a es-
cola nacional. L’arxiu parroquial va ser totalment incendiat, el que va provocar la destrucció 
parcial de la casa rectoral.

Acabada la guerra, va ser encarregat de la parròquia Mn. Josep Montañá que va començar 
les obres de reconstrucció, continuades pels seus successors: Mns. Jesús Martínez i Joan 
Martí, sota la direcció de l’arquitecte Sr. J. M. Pericas.

El 1939, es van col·locar ja l’altar major i els laterals. Es va seguir després a la decoració del 
temple, enriquit amb artístiques vidrieres, col·locades l’any 1959. El 1961 es va construir una 
capella lateral.

En record de l’any Marià, i sota la direcció de l’arquitecte Sr. de Serra i de Goday, es va re-
construir la primitiva església, que data del segle XIII, situada fora de la població, sent sub-
vencionades les obres per la Diputació de Barcelona.

VILANOVA DEL VALLÈS, SANT ESTEVE

L’informe de Vilanova del Vallès afirma que en un principi (any 1936), va desaparèixer un 
retaule plateresc representant l’Ecce Homo (pàg. 65). Desaparegueren també, tot i que al-
guns fragments es trobaren l’any 1939 al Museu de Granollers: els retaules del Sant Crist, 
del Roser i el Sagrari (pàg. 49), el retaule rococó del Carme i de Sant Isidre (pàg. 70), el re-
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taule neoclàssic del Roser (pàg. 71), la taula gòtica del segle XV representant a Sant Esteve, 
vàries casulles del segle XVIII, una capa vermella del segle XVII (pàg. 80), la creu proces-
sional de plata daurada de 114 x 49 cm., la imatge de la Mare de Déu del Roser, la imatge de 
Santa Eulàlia, i una valuosa creu d’or de gran valor artístic (pàg. 82).

Resumint: el 22 de juliol de 1936 aquest temple parroquial va ser saquejat. Destruïts els al-
tars, van ser extrets juntament amb les imatges, ornaments sagrats i altres objectes de culte, 
i cremats a l’exterior, excepte alguns de gran valor artístic que van passar al museu comarcal 
de Granollers. Posteriorment l’edifici va ser confiscat i destinat a habitatge de refugiats.

El mateix destí tingué la casa rectoral. Alguns llibres de l’arxiu parroquial van ser destru-
ïts. 

Immediatament després d’acabada la guerra, el rector, Mn. Joan Gustems, va iniciar les 
obres de reconstrucció. Les continuà el seu successor, Mn. Josep Tintó. 

VILARDELL (SANT CELONI), SANT LLORENÇ

Quan es va iniciar la guerra civil del juliol de 1936, aquest temple va ser greument profanat. 
Els altars, amb els seus retaules i imatges, i tots els objectes de culte van ser destruïts. Tan-
mateix l’edifici només va patir lleus danys. Tampoc el campanar va resultar danyat de consi-
deració, encara que les campanes van ser estimbades.

La casa rectoral va ser utilitzada com a alberg de refugiats. L’arxiu parroquial va desaparèi-
xer en part.

Acabada la guerra, Mn. Joan Comas va iniciar les obres de reconstrucció, que va prosseguir 
el seu successor Mn. Santiago Ordoñez. Realitzades ja les reparacions necessàries a la fà-
brica del temple, l’any 1947 es va inaugurar l’altar major. També en aquest mateix any es va 
col·locar la nova campana. En 1956 es van construir els altars de la Immaculada i de Sant 
Josep. L’any 2005 aquesta església fou cedida a l’ajuntament de Sant Celoni pel mateix bis-
bat de Terrassa.
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Sabadell, Puríssima Concepció
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Granollers
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APÈNDIX I

Quadre resum de l’estat de les parròquies 
de l’antiga diòcesi de Barcelona
durant la Guerra Civil del 1936-1939
i posterior restauració
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Fora de Barcelona Parròquia
Conseqüències de la guerra civil 
1936-39

Utilització del temple

Abrera Sant Pere Incendiada Sindicat agrícola

Alcoll Sant Esteve Saquejada i profanada

Alella Sant Fèlix Saquejada Magatzem de combustibles

Alfar Sant Andreu Saquejada i incendiada

Alfou Sant Julià Saquejada Magatzem

Ametlla del Vallès, l' Sant Genís Saquejada Magatzem del sindicat agrícola 
local

Arenys  de Mar Santa Maria Incendiada

Argentona Sant Julià Saquejada, incendiada i dinamitada

Badalona Sant Crist Incendiada i destruïda

Badalona Santa Maria Saquejada i incendiada

Badalona Sant Josep Saquejada i incendiada

Barberà del Vallès Santa Maria Saquejada i incendiada

Batllòria, la Mare de Déu de 
l'Esperança Saquejada i destruït l'inetrior Dipòsit del sindicat agrícola

Beguda Alta, la Immaculada Concepció Saquejada Magatzem

Bigues Sant Pere Saquejada i profanada

Bruc, el Santa Maria Profanada

Cabanyes, les Sant Valentí Mutilada i incendiada

Cabrera de Mar San Fèlix Saquejada i espoliada

Cabrils Santa Creu Saquejada i profanada Mercat públic i dipòsit de 
productes agrícoles

Caldes de Montbui Santa Maria Incendiada i saquejada Mercat públic

Caldes d'Estrac Santa Maria Incendiada

Campins Sant Joan Saquejada i profanada Vivenda de refugiats, granja i 
quarter

Canovelles Sant Fèlix Profanada i deteriorada

Cànoves San Muç Profanada

Canyamars Sant Esteve Incendiada

Canyelles Santa Magdalena Saquejada interiorment

Capellades Santa Maria Profanada i incendiada Mercat públic
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Casa rectoral Arxiu
Inici 
restauracions

Rector Arquitecte

Inhabitable 1939

Petits desperfectes Robat 1946 "Manuel Torrents Jaume Arcarons”

Destruïda Conservat en bona part 1939 Sr. Vilaseca

Saquejada destinada a refu-
gi d'indigents Destruït 1949 Antoni Vidal Marià Ribas

Conservada Destruït 1940 "Lluís Banqué Masip

Conservada Conservat 1939 Jesús Ventura Suriñach Josep Juliá Serrahíma

Destruïda Conservat 1939 Cesar Martinell i Joa-
quin Ros

Incendiada una part Conservats els sacra-
mentals 1939 Francesc Botey Miquel Brullet

Destruïda Cremat 1945 Joan Baranera Joan-Antoni de Ferrater

Saquejada Conservats una part 1939 Antoni Briás Joan Padrós Fornaguera

Incediada Destruït 1939 Pere Rifé Joan Amigó

Incendiada i destruïda Cremat 1941 "Antoni Piña Pablo Vives Masa”

Saquejada Desapareguts en gran 
part 1941

No existia 1939 Ricard Serrajordia

Inhabitable 1939

Deteriorada 1939 Camil Pallás

Destruïda parcialment Destruït en majoria 1939 Josep Taulats Jordi Cantó

Saquejada Conservats els sacra-
mentals 1939 Antoni Barbat

Incautada per la C.N.T Cremat Josep Monmany

Molt deteriorada Conservats 11 llibres i 
documents 1939 Joan Calmet Isidre Puig Boada

Incendiada Dispersat 1939 Josep Lucas Josep Balsells

Conservada i modificada Conservat 1939 Ramon Mariné

Saquejada i destruïda Destruït 1939 Gabriel Canas Padrós Enric Mora

Deteriorada Conservat 1939 Antoni Artigas Viñeta

Saquejada Conservat 1940 Ortiz Sr. Brullet

Conservada Destruït Pere Gol

Destruïda Pràcticament destruït Antoni Argemí Manuel Vall i Josep Jujol
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El martiri dels temples

Fora de Barcelona Parròquia
Conseqüències de la guerra civil 
1936-39

Utilització del temple

Cardedeu Santa Maria Profanada i incendiada

Castellar dl Vallès Sant Esteve Saquejada i profanada Mercat públic i quarter

Castellbisbal Sant Vicenç Saquejada i incendiada
Sala d'espectacles, garatge, 
magatzem del sindicat, dipòsit 
de material bèl·lic

Castelldefels Santa Maria Saquejada i incendiada Mercat públic

Castellet i la Gornal Sant Pere Incendiada i profanada

Castellet i la Gornal Sant Marçal Profanada i saquejada

Castellet i la Gornal Sant Pere de Gornal Saquejada i incendiada

Castellví de la 
Marca Sant Sadurní Saquejada Dipòsit de material bèl·lic

Castellví de Rosanes Sant Miquel Saquejada

Cervelló Sant Esteve Saquejada i mutilada Magatzem i alberg de refugiats

Collabtó Sant Corneli Saquejada Sindicat, quartel, presó, cine-
ma, teatre, sala de ball

Collsabadell Sant Sadurní Profanat i incendiat

Corbera de Llobregat Santa Maria Profanada i saquejada

Corbera de llobregat Sant Antoni Profanada i incendiada

Cornellà Santa Maria Saquejada i demolguda

Corró d'Amunt Sant Mamet Incendiada

Corró d'Avall Santa Eulàlia Incendiada i arrassada

Costa del Montseny Sant Esteve Incendiat i saquejat

Cubelles Santa Maria Saquejada i incendiada Magatzem del Sindicat

Dosrius Sant Iscle i Santa Victòria Saquejada i profanada Magatzem agrícola

Esparreguera Santa Victorina (Colònia 
Sedó) Profanada

Esparreguera Santa Eulàlia Saquejada i incendiada Magatzem de lleña i carbó, 
garatge i usos militars

Esplugues de Llo-
bregat Santa Magdalena Profanada i incendiada

Fogars de Montclús Sant Cristòfor Saquejat i profanat

Foix Santa Maria Saquejada i incendiada

Font-rubí Sants Pere i Fèlix Incendiada
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Casa rectoral Arxiu
Inici 
restauracions

Rector Arquitecte

Parcialment destruïda 1940 Manuel Berenguer Josep M. Ros Vila

Tranformada en vivendes Destruït 1939 Josep M. Esteve Francesc Folguera

Parcialment destruïda Destruït 1939 Joan Cot Josep Ros

Pocs danys Cremat 1948 Josep Codinach Nil Tusquets

Molt deteriorada Destruït 1946 Ramon Saborit Manuel Puig Janer

Saquejada Destruït 1940 Antoni Costa

Conservada Conservat 1949-1952 Gregori Rosich

Conservada Desaparegut 1950 i 1955 "Jaume Benito Jaume Rafanell”
Josep M. Sagnier

Saquejada Conservats en part 1939 "Damià Vives

Alguns desperfectes Conservat en part Josep Parcerisas Manuel Baldrich

Petites alteracions Conservats els sacra-
mentals 1940 Jaume Serra

Inhabitable Destruït 1939 Antoni Vidal "Salvador Casadevall
Ricard Font”

Conservada Conservat 1939 Josep Estevadeordal

Conservada Cremat 1939 Pere Cantons

Deteriorada Destruït 1940 Nou 
Temple Josep Arnella Enric Mora Gosch

Saquejada Perdut 1939 Josep M. García

Conservada Destruït en part 1940 Josep Cañizar

Saquejada i convertida en 
escola Conservat 1941 Miquel Estruch Josep M. Miró

Conservada com a refugi Conservats en gran 
part 1939 Lluís Marqués Manuel Brullet

Jaume Crespi

Saquejada i incendiada Destruït 1941 Jaume Crespi Manuel Puig Janer

Destruïda Destruït 1939 "Lorenzo Castells Joan Cot

Conservada Salvats els sacramen-
tals 1941 Jaume Vilagelíu

Destruïda Destruït 1948 Nou 
Temple

Deteriorada Destruïts 1940 Francesc Matute
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El martiri dels temples

Fora de Barcelona Parròquia
Conseqüències de la guerra civil 
1936-39

Utilització del temple

Gallecs Santa Maria Incendiada i profanada

Garriga, la Sant Esteve Incendiada

Garriga, la Sant Esteve de la Doma Saquejada i profanada

Gavà Sant Pere Incendiada i destruïda

Gelida Sant Pere Saquejada i incendiada

Granada del Pene-
dès, la Sant Cristòfor Saquejada Magatzem

Granollers Sant Esteve Incendiada i dinamitada

Gualba Sant Vicenç Conservada en gran part Magatzem

Guardia, la Sant Pau Saquejada Dipòsit de la intendència de 
l'exèrcit

Guardiola de Font-
rubí Santa Maria de Bellver Saquejada i incendiada

Gunyoles, les Sant Salvador Saquejada

Hospitalet de Llo-
bregat, l' Santa Eulàlia de Mèrida Destruïda

Hospitalet de Llo-
bregat, l'

Santa Eulàlia de Provença-
na Destruïda

Hostalets de Pierola, 
els Sant Pere Profanada i saquejada Magatzem

Lavern Sant Pere Incendiada

Llacuna, la Santa Maria Saquejada Magatzem i seu del Sindicat

Llerona Santa Maria Profanada i incendiada

Lliçà d'Amunt Sant Julià Profanada

Lliçà d'Avall Sant Cristòfol Incendiada

Llinars del Vallès Santa Maria Saquejada i incendiada Refugi

Màger Sant Pere Saquejada i incendiada

Malanyanes 
(La Roca) Santa Agnès Incendiada

Marata Santa Coloma Profanada i saquejada
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Casa rectoral Arxiu
Inici 
restauracions

Rector Arquitecte

Saquejada Conservat 1940 Àngel Martínez Lluís Bonet

Destruïda Destruït 1940 "Antoni Fábregas Vila
Josep Girona Pascual
Raimundo Durán Reynals
Isidre Puig Boada”

1951

Reformada a vivenedes Cremat 1945 Amadeu Llopart

Reutilitzada com a vivenda 
del cap de la F.A.I Conservat en bona part 1939 Narcís Saguer Isidre Puig Boada

Intacta Conservats els sacra-
mentals moderns 1939 Jaume Colet

Destruïda Destruït 1942 "Alberto Olivella
Joan Serrat”, Francesc 
de Riba, Josep Boada, 
Antoni M. Riera”

Utilitzada com alberg Anys 40 Joan Rigualt "Alexandre Tintoré, 
Camil Pallás”

Conservada 1940

Conservada Destruït 1941 Pere Font

Conservada Cremat 1939 Ramon Casajoana

Destruïda Cremat 1939 "Lluís Mas Lluís Reverter”
Manuel Puig Janer

Destruïda Destruït 1939 Josep Deix

Conservada Conservat 1940 Josep Vivó Sr. Sagnier

Saquejada 1940 Joan Moliner

Poc malmesa Molt mutilat 1939

Molt danyada Cremat menys els 
borradors 1942 Josep M. Garriga Antoni Fisas

Conservada 1941 Sr. Puig

Saquejada Destruït en gran part 1939 "Manuel Rigau

Destruïda Cremat 1939 Lluís Banqué Srs. Puig Boada i Boada 
Barba

Greus desperfectes 1939 Lluís G. Bros

Inhabitable Semidestruït 1956 Josep Mariné Camil Pallás

Incendiada Conservat una part 1939 Josep M.. Garcia Gal-
nares Camil Pallàs
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El martiri dels temples

Fora de Barcelona Parròquia
Conseqüències de la guerra civil 
1936-39

Utilització del temple

Marganell Santa Maria Incendiada i destruïda

Martorell Santa Maria Incendiada i destruïda

Martorell Santa Maria de Cambros 
(Tenença) Profanada

Martorelles Santa Maria Saquejada Alberg de refugiats

Masnou, el Sant Pere Incendiada i arrasada en part

Masquefa Sant Pere Saquejada i bombardejada Magatzem, mercat, tallers

Matadepera Sant Joan Saquejada i profanada Magatzem des Rabassaires

Mataró Sant Joan i Sant Josep Saquejada i profanat l'interior Magatzem

Mataró Santa Maria Profanada i saquejada

Mediona Santa Maria de Mediona Incendiada

Mediona Sant Joan Profanada

Miralles Santa Maria Profanada i incendiada

Moja Sant Jaume Saquejada i incendiada Taller de pintures de l'aviació

Molins de Rei Sant Miquel Incendiada i destruïda

Mollet del Vallès Sant Vicenç Incendiada i arrassada

Monistrol d'Anoia Santa Maria Saquejada i profanada

Monistrol de 
Montserrat Sant Pere Profanada i bombardejada Mercat

Montcada i Reixac Sant Pere Reixac Incendiada

Montcada i Reixac Santa Engràcia Incendiada i destruïda

Montgat Sant Joan Incendiada i destrossada

Montmajor Sant Sebastià Profanada

Montmeló Santa Maria Saquejada Sindicat agrícola i alberg de 
refugiats

Montnegre Sant Martí Saquejat i profanat

Montornès del 
Vallès Sant Sadurní Incendiada

Montseny Sant Julià Saquejat i incendiat Magatzem de queviures
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Casa rectoral Arxiu
Inici 
restauracions

Rector Arquitecte

Parcialment destruïda Conservat parcialment 1940 Nou 
Temple Dom Remigio Aixelá  Dom Celestino Gusi

Destruïda Conservat 1941 "Lluís Reverter Marcial Martínez”
Srs. Folguera i Ros

1939

Poc alterada Conservat 1939 Salvador Balletbó

Saquejada Cremat 1939 Joan Sala Pere A. Bassegoda i Pere 
Ricart

Destinada a escola, escorxa-
dor, refugi 1940

Conservada com alberg de 
refugiats Destruït 1939 "Antoni Pascual Joan Cot”

Destinada a oficines Una part malmesa 1940 Joan Cabús Sr. Bonet Garí

Conservada com a oficina Conservat 1940 Joan Massó
"Lluís Bonet, Lluís Galli-
fa, Miquel Brullet, Josep 
Puig i Cadafalch”

Conservat 1939 Joan Rius Falcó (1949)

Conservada com a vivenda 1942 i 1947 Daniel Canals Josep Brugal

Destruïda parcialment Conservat un volum 1939 Andreu Puigdueta

Destruïda Cremat 1940 Enric Paradeda Joan Gumà Cuevas

Saquejada Pràcticament destruït 1939 Josep Casanovas

Saquejada 1942 Josep Vilaseca Tomás Estrada Nubiola

Parcialment destruïda Parcialment destruït 1940 Alexandre Guillemí Manuel Puig Janer

Destruïda en gran part Conservat Llorens Camil Pallás

Destruïda Destruït 1948 Pablo Faura

Conservada Cremat Joan Marqués Joan Padrós

Saquejada Conservat amb desper-
fectes 1940 "Joan Calmet Ramon Gallofré”

Incautada Conservats els sacra-
mentals 1939 Eduard Font Figuera Josep Boada Barba

Parcialment mutilada Destruït Francesc Malgosa (1956) "Jordi Bonet,
Josep M. Martorell”

Destruïda 1939 Ot Plans Srs. Ayxelá i Ribas

Conservada com a Escola 
Municipal Parcialment recuperat 1941 Narcis Pagés
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El martiri dels temples

Fora de Barcelona Parròquia
Conseqüències de la guerra civil 
1936-39

Utilització del temple

Montseny Santa Susanna Profanada

Múnia, la Santa Maria Incautada i saquejada Garatge i seu del Sindicat

Olèrdola Sant Miquel Saquejada i incendiada

Olesa de Bonesvalls Sant Joan Saquejada i malmesa

Olesa de Montserrat Santa Maria Incendiada i enderrocada

Olzinelles Sant Esteve Saquejat i profanat

Ordal Sant Pau Saquejada Magatzem de materials 
d'automòbils

Orpí Sant Miquel Saquejada i incendiada Granja de conills

Òrrius Sant Andreu Profanada i saquejada

Pacs del Penèdes Sant Genís Destrucció dels altars

Pala-Solità Santa Maria Profanadaa i parcialment incendiada Magatzem de queviures

Palau de Plegamans Sant Genís Incendiada i enderrocada

Palaudàries Sant Esteve Profanada

Pallejà Santa Eulàlia Profanada i incendiada Magatzem i garatge

Palma de Cervelló, la Santa Maria Profanada i saquejada Alberg de refugiats

Palou Sant Julià Saquejada i incendiada

Papiol, el Santa Eulàlia Incendiada i enderrocada

Parets del Vallès Sant Esteve Pràcticament destruïda

Piera Santa Maria Incendiada i saquejada

Pla del Penedès, el Santa Margarida Saquejada i incendiada Magatzem

Polinyà Sant Salvador Saquejada Magatzem

Pontons Santa Magdalena Incendiada

Prat de llobregat, el Sant Pere i Sant Pau Incendiada i enderrocada

Premià de Dalt Sant Pere Incendiada

Premià de Mar Sant Cristòfol Destruïda i arrasada

Puigdàlber Sant Andreu Incendiada i arrassada

Quadra, la Sant Bartomeu Incendiada i dinamitada

Ripollet Sant Esteve Profanada i mutilada
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Casa rectoral Arxiu
Inici 
restauracions

Rector Arquitecte

Enderrocada Destruït 1941 Josep Cañizar

Conservada 1939 Jaume Estrada Prat

Parcialment destruïda Destruït 1947 Josep Bach

Destruïda Conservat 1940 Josep Serra

Destruïda Conservat menys els 
pergamins

1939 Nou 
Temple Jordi Folgueras

Parcialment destruït 1939 Tomás Pujadas

Inhabitable Perdut en gran part 1939 Amadeu García Josep M. Pericas

Reformada en vivenda i 
refugi Recuperat parcialment 1942 Joan Bergós

Saquejada 1939 Lluís Garbulosa Sr. Mora

Inservible Anys 50 Manuel Puig

Conservada Destruït 1941 Rafael Anglada

Destruïda Destruït 1942 Josep Girona Isidre Puig Boada

1939 Manuel Rigau

Conservada Recuperat 1939 Lluís Triola

Incautada per altres usos 1939 Manuel Aragón Alexandre Tintoré

Destruïda Destruït en majoria 1939 Miquel Bot "Josep M.. de Alcañiz
Francesc de Riba”

Saquejada Conservat Magín Vidal

Destruïda Destruït. Conserva un 
borrador de baptismes 1939 Santiago Escudero Francesc Folguera

Incendiada Destruït parcialment 1939 Lluís Garcia Porta Josep Cucurull

Petits desperfectes Desparegut anys 40 Francesc Matute

Saquejada 1939 Pere Roca Josep Vila Joanico

Conservada Conservat 1940 "Francesc Serra

Destruïda Cremat 1939 Josep Farrés Poch Joaquim Moragas de 
Moragas

Destruïda en part Recuperats els sacra-
mentals 1941 Joaquim Monfort Francesc Folguera

Conservada 1940 Josep Paradeda Srs. Puig Riera, Comas i 
Bonet Garí

Conservada Conservat 1939 Josep M. Feliu Domé-
nech Manuel Puig Janer

Destruïda Cremat 1943 Enric Paradeda

Destruïda Destruït 1939 Miquel Casabella
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El martiri dels temples

Fora de Barcelona Parròquia
Conseqüències de la guerra civil 
1936-39

Utilització del temple

Roca del Vallès, la Sant Sadurní Grans desperfectes

Ronçana Santa Eulàlia de Ronçada Saquejada

Rubí Sant Pere Saquejada i incendiada Magartzem agrícola

Sabadell Sant Julià d'Altura Incendiada i saquejada

Sabadell Puríssima Concepció Saquejada i incendiada

Sabadell Sant Vicenç Incendiada

Sabadell Santísssim Salvador Transformada Escoles Municipals

Sabadell Santíssima Trinitat Destruïda completament

Sabadell Mare de Déu de Gràcia Incendiada

Sabadell Sant Fèlix Incendiada

Samalús Sant Andreu Incendiada

Sanata Sant Joan Incendiat i profanat

Sant Adrià del Besòs Sant Joan Baptista Profanada i saquejada

Sant Adrià del Besòs Sant Adrià Incendiada i enderrocada

Sant Andreu de la 
Barca Sant Andreu Saquejada i incendiada

Sant Andreu de 
Llavaneres Sant Andreu Profanada i saquejada Seu de la CNT i UGT, comissa-

ria municipal, quartel militar

Sant Boi
de Llobregat Sant Baldiri Profanada i incendiada

Sant Celoni Sant Martí Incendiada

Sant Climent de 
Llobregat Sant Climent Profanada i saquejada Espai d'instrucció militar

Sant Cugat de Ses-
garrigues Sant Cugat Saquejada

Sant Cugat del 
Vallès Sant Pere Greument profanada

Sant Esteve de 
Palautordera Sant Esteve Destruït l'interior Magatzem

Sant Esteve Sesro-
vires Sant Esteve Profanada i saquejada Magatzem del sindicat

Sant Feliu de Llo-
bregat Sant Feliu Incendiada i arrassada
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Casa rectoral Arxiu
Inici 
restauracions

Rector Arquitecte

Incendiada i arrassada Conservat en gran part 1939 Eudald Dachs Andreu

1939 Manuel Solá

Adaptada a biblioteca Cremat parcialment 1939 Pere Brugal Comas Sr. Solanich

Incendiada Conservat 1939 Lluís Marí (1948)

Saquejada i incendiada Cremat 1939 Josep M. Alomá Srs. Vila Joanico i Bonet 
Garí

Destruïda Destruït 1940 Joaquim Estrada Josep Vila Joanico

No existia No existia 1948 Nou 
Temple

1945 Re-
construcció

Saquejada Perdut 1940 Re-
construcció Joan Sardá

Conservats els baptis-
mes a partir 1918 1939 Josep M. Vázquez D. J. Martorell

1939 "Sebastián Balaguer 
Balaguer Ramon Garriga”

Transformada en vivenda Destruït 1939 Josep Montañá Sr. Pericas

No existia Desaparegut en part 1947 Antoni Pascual Mariano Canosa

Saquejada i incendiada Conservat 1939 Joan Playá Francesc Salvans

Saquejada Conservats en majoria 1939 Fortino Pericas i Masriera

Incendiada i arrassada Conservats els del 
s.XIX en endavant 1939 "Joan B. Serrat Lluís Triola

Conservada com a Sindicat Conservat 1939 "Josep Domenech
Francesc Folguera”

Desperfectes lleus 1939

Ocupada Recuperat 1940

Enderrocada Conservat 1939 Srs. Martorell i Pallás

Enderrocada una part Recuperat parcialment 1939 Ramon Borrás Ignasi Adroer

Utilitzada de magatzem Cremat 1939 Andrés Posa

Saquejada 1941 Lluís Brugarolas Josep Ros
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El martiri dels temples

Fora de Barcelona Parròquia
Conseqüències de la guerra civil 
1936-39

Utilització del temple

Sant Feliu del Racó Sant Feliu Profanada Magatzem i dipòsit de material 
inflamable

Sant Fost de Camp-
sentelles Sant Fost Incendiada i arrassada

Sant Jaume de Seso-
liveres Sant Jaume Saquejada

Sant Joan Despí Sant Joan Incendiada i arrassada

Sant Just Desvern Sant Just i Pastor Incendiada

Sant Llorenç 
d'Hortons Sant Llorenç Destruïts els altars Alberg de refugiats

Sant Martí Sarroca Sant Martí Saquejada

Sant Pere de Ribes Sant Pere Profanada Magatzem

Sant Pere de Riude-
bitlles Sant Pere Saquejada i profanada Sindicat de comestibles

Sant Pere de Vila-
major Sant Pere Saquejada i incendiada

Sant Pere Molanta Sant Pere Saquejada Magatzem abonaments agrí-
coles

Sant Quintí de 
Mediona Sant Quintí Saquejada i profanada Quadra

Sant Quirze del 
Vallès Sant Quirze Saquejada i profanada Dipòsit de queviures

Sant Sadurní 
d'Anoia Sant Sadurní Incendiada Cooperativa de la CNT

Sant Salvador 
d'Espoia Sant Salvador Saquejada Magatzem agrícola

Sant Vicenç de 
Montalt Sant Vicenç Saquejada Sindicat agrícola

Sant Vicenç dels 
Horts Sant Antoni de Pàdua Saquejada i mutilada

Santa Coloma de 
Cervelló Sagrat Cor (Colònia Güell) Profanada i part incendiada Magatzem o quartel del Cos 

ferroviari

Santa Coloma de 
Cervelló Santa Coloma Saquejada Mercat i escorxador

Santa Coloma de 
Gramanet Santa Coloma Saquejada i incendiada Dipòsit de material de guerra

Santa Margarida i 
els Monjos Santa Margarida Incendiada

Santa Maria de 
Palautordera Santa Maria Saquejada i profanada Magatzem de queviures
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Casa rectoral Arxiu
Inici 
restauracions

Rector Arquitecte

Saquejada 1939 Segismundo Trias

Destruïda Cremat 1939 Nou 
Temple Salvador Balletbó Mariano Romaní,

Joan Montaner

Saquejada Destruït 1939

Destruït Destruït 1940 Pere Simó Srs. Aixelá i Jujol

Incendiada Destruïts a excepció 
dels sacramentals 1939 Antoni Tenas Josep Alemany Juvé

Conservada com a alberg Conservat Joaquim Bernat

Conservada com a alberg Conservat 1940 Jaume Coll

Modificada per vivendes Destruït 1939 Pere Clot Josep Masaguer

Pocs desperfectes Joan Sugranyes Jordi Cantó

Incautada Conservat en gran part 1940 Francesc J. Canellas Sr. Pericas

Arrasada Desaparegut 1940 A.Toner

Destinada a Seu Comité 
revolucionari Conservat 1939 Narcís Saguer "Lluís Tusquets

Jordi Cantó”

Enderrocada Conservat 1939 Joan Clerch Josep Carol

Destinada alberg refugiats Destruït en majoria 1939 Rafael  Prats Sr. Folguera

Conservada 1939 Josep Vivo

1939 Reverter Bonet Garí

Destruïda Destruït "Joan Tous Jaume Casas”, “Josep 
Alemany, Jaume Tuset”

Saquejada Conservat 1939 Francesc Montoliu "Josep M. Jujol
Isidre Puig Boada”

Reutilizada com a seu del 
comité de la U.G.T Conservat 1940 Joaquim Roca

Destruïda l'interior Destruït 1939 Josep Rovira Josep Alemany

Incendiada 1949-1951 Antoni Costa i Fontde-
vila Fèlix Mestre

Arrassada Destruït 1939 Joan Net
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El martiri dels temples

Fora de Barcelona Parròquia
Conseqüències de la guerra civil 
1936-39

Utilització del temple

Santa Perpètua de la 
Mogoda Santiga Saquejada i petites destrosses Alberg refugiats

Santa Perpètua de 
Mogoda Santa Perpètua Saquejada i incendiada Corral i magatzem

Sentmenat Sant Menat Saquejada i incendiada Magatzem

Sitges Preciosísima Sang de 
N.S.J.C de Candasens Saquejada

Sitges Sagrada Família de Vall-
carca En construcció Magatzem de queviures

Sitges Sant Bartomeu i Santa Tecla Saquejada Magatzem i mercat

Subirats Sant Pere Profanada i incendiada

Teià Sant Martí Saquejada i incendiada

Terrassa Sant Esperit Incendiat Garatge

Terrassa Sagrada Família

Terrassa Sant Pere Saquejada Magatzem d'obres de la Junta 
de Museus

Terrassa Mare de Déu del Roser de 
les Fonts Era en construcció

Terrassa Sant Josep Saquejada i profanada Magatzem

Tiana Sant Ciprià Saquejada

Torre de Claramunt, 
la Sant Joan Saquejada i incendiada

Torrelavit Santa Maria i San Marcial Saquejada i incendiada Sindicat i local de la CNT

Torrelles de Foix Sant Genís Saquejada Magatzem, garatge, corral, 
quarter

Torrelles de Llo-
bregat Sant Martí Profanada i parcialment incendiada

Ullastrell Santa Maria Incendiada

Vallbona d'Anoia Sant Bartomeu Incendiada i destruïda

Valldoreix Sant Ciprià Profanada i saquejada Quarter

Vallgorguina Sant Andreu Saquejat i profanat Magatzem de carbó, gartge i 
vivenda

Vallirana Sant Mateu Saquejada i mutilada Vivenda de refugiats i garatge 
de l'Aviació
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Casa rectoral Arxiu
Inici 
restauracions

Rector Arquitecte

Conservada com a alberg Cremat Josep de Plandolit Josep Vila Joanico

Molt deteriorada Cremat 1939 Josep de Plandolit Josep Vila Joanico

Saquejada Conservat 1940 Antoni Pascual Josep Vila Joanico

1939

1939

Deteriorada Robat i recuperat 1939 Ramon Godayol

Incendiada Cremat 1949 "Joan E. Salvans Joan Ximenis”

Incendiada Salvats els sacramen-
tals 1941 Josep Blanch Lluís Bonet Garí

Modificada com alberg de 
refugiats Conservats en part 1939 Ramon Sanahuja Srs. Escudé Galí, Baca i 

Bonet Garí

1945 Cons-
trucció Josep Sans Lluís M. Albín

No existia Incipient, desaparegut 1949 Cons-
trucció Josep Pons Piñol Josep Baca

Habilitada per refugiats Destruït 1939 Ignasi Verneda Claret D. J. Baca i D. F. Viñals

Incendiada Conservat 1939 "Francesc Tolrá Jaume Arcarons”
Srs. Bassegoda i Riudor

Convertida en Sindicat 
agrícola

Conservat unicament 
els borradors moderns 1939 Antoni Puig

Destruïda Destruït 1939 Segismund Tumeu

Seu del comité F.A.I Cremat 1939 Joan Riba

Parcialment incendiada Conservat 1941 Liberato Xuriach "Isidre Puig Boada
Josrge Cantó Marco”

Saquejada Destruït en majoria 1939 Lluís M. Vidal Alexandre Tintoré Oller

Destruïda Destruït 1948 Antoni Valls Sabaté Joaquim de Ros i de 
Ramis

Requisada per vivendes Conservat 1939

Destinada a Seu de 
L'Ajuntament

Conservat casi íntegra-
ment 1939

Saquejada Destruït 1939 Josep Casamitjana Manuel Baldrich
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Fora de Barcelona Parròquia
Conseqüències de la guerra civil 
1936-39

Utilització del temple

Vallvidrera (antiga) Saquejada

Vallromanes Sant Vicenç Incendiada i profanada Magatzem de la col·lectivitat

Viladecans Sant Joan Incendiada i arrassada

Viladecavalls del 
Vallès Sant Martí de Sorbet Saquejada i incendiada Magtzem agrícola

Vilafranca de Pe-
nedès Santíssima Trinitat Saquejada i profanada

Vilafranca del 
Penedès Santa Maria Incendiada (1934) i profanada Garatge i local del sindicat

Vilalba Santa Maria (Vallès) Profanada i incendiada

Vilalba Saserra Santa Maria Cremats els altars Escola

Vilamajor Sant Antoni Incendiada i arrassada

Vilanova i la Geltrú Santa Maria de la Geltrú Saquejada Magatzem

Vilanova del Vallès Sant Esteve Saquejada Vivenda de refugiats

Vilanova i la Geltrú Immaculada Saquejada i destruïda Magatzem, taller mecànic, 
quarter

Vilanova i la Geltrú Sant Antoni Abat Incendiada i mig destruïda

Vilardell Sant Llorenç Destruït l'interior

Vilassar de Dalt Sant Genís Saquejada,  incendiada i enderrocada

Vilassar de Mar Sant Joan Incendiada i destruïda

Vilobí del Penedès Santa Maria de Vallformosa Era en construcció Magatzem, gartge, saló espec-
tacles
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Casa rectoral Arxiu
Inici 
restauracions

Rector Arquitecte

Destruïda Destruït 1945

Incendiada Conservat 1947 "Ramon Puig Josep Pi”
Josep M. Riba Casas

Destruïda Conservat una part 1943 Ricard Serrajordia Josep Puig Janer

Rehutilitzada com a despatx Conservat 1939 Rómulo Durán Rius

Poc dañada Conservats els sacra-
mentals 1940 "T. Pujades Josep Blanchar”

Jeroni Martorell

Saquejada Conservat 1935 i 1939 "Joan Badia Lluís Urpi”, “Jeroni 
Martorell, Josep Brugal”

Requisada per vivendes Conservat parcialment 1940 Josep Canudas

Parcialment Destruïda Cremat 1939 Josep Montañá J. M. Pericas

Conservada Conservats els sacra-
mentals

1944 Nou 
temple "Jaume Urgell Rómulo Durán”

Sebastià Bonet

Saquejada Conservat 1939 Joan Fortuny

Conservada Destruït en part 1939 "Joan Gustems Josep Tintó”

Destruïda lleument Destruït 1939 Ramon Altisench

Deteriorada Salvat en part 1939 Manuel Forn Carles Marqués

Conservada com alberg  de 
refugiats Desaparegut una part 1939 "Joan Comas Santiago Ordóñez”

Incediada i destruïda Recuperat 1943 Nou 
Temple Jaume Tenas Buixó Antoni Fisas

Destruïda Conservat 1942 "Joan Roig Ramoneda Josep M. Artés”

Conservada i rehutilizada Pràcticament conservat 1939 Aleix Rigol Jordi Cantó
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El martiri dels temples

Barcelona
Conseqüències 
de la Guerra Civil 1936-39

Utilització del temple Casa rectoral

Bon Pastor 
(temple provisional) Saquejada Garatge i menjadors Poc malmesa

Catedral Saquejada en part

Corpus Christi Saquejada Taller de torneria Afectada per modifi-
cacions

Crist Rei Incendiada i saquejada Dipòsit d’olis pesats Destruïda

Esperit Sant Incendiada la capella del Santíssim No construïda

Mare de Déu de Betlem Incendiada i destruïda en part

Mare de Déu de Gràcia i 
Sant Josep Incendiada Destruïda

Mare de Déu de la Medalla 
Miraculosa Incendiada i arrasada Incendiada

Mare de Déu de la Mercè i 
Sant Miquel Arcangel Saquejada, incendiada i mutilada Destruïda

Mare de Déu de Lourdes Incendiada Refugis de guerra Incendiada i desruïda

Mare de Déu de Montserrat Saquejada i incendiada (la cripta, la resta  
era en construcció) Destruïda en part

Mare de Déu del Carme Incendiada Dipòsit de cotxes vells Incendiada

Mare de Déu del Pilar Profanada i saquejada No construïda el 1936

Mare de Déu del Port Destruïda Incendiada

Mare de Déu del Remei Incendiada Magatzem i oficines del 
comitè de paletes

Saquejada i incen-
diada

Mare de Déu del Roser Incendiada

Mare de Déu dels Àngels Saquejada Hospital i sala 
d’espectacles

Mare de Déu dels Desem-
parats Destruïda No existia

Mare de Déu dels Dolors Saquejada i mutilada Menjadors populars Destruïda

Preciosíssima Sang de N. S. J. Incendiada Escola pública No existia

Puríssima Concepció Profanada i incendiada Destruïda

Sagrada Família Profanada i incendiada Incendiada

Sagrat cor de Jesús Saquejada i destruïda Incendiada

Sant Agustí Saquejada i incendiada Magatzem de runa Destrossada i des-
mantellada

Sant Andreu del Palomar Saquejada i enderrocada en part Incendiada

Sant Àngel Custodi Destruïda Destruïda
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1944 Nou Temple Joan Cortinas Josep M. Sagnier, Baldrich i 
Marina

1942

Conservat 1945 Josep Fortino Joan Masriera

Salvat 1939 Josep M. Sagnier

Destruït 1939 Manuel Puig Janer

Carlos Llois Sr. Folguera i Lluís Bonet

Destruït parcialment 1939 Enric Sacasas i Lluís Sitjá Joaquim Porqueras i Jordi Figue-
ras

Incendiat Temple nou 1943 Joan Padrós

Destruït 1945 - 1950 Sr. Sagnier i Sr. Folguera

Cremat 1948 Josep Vivó Manuel Puig Janer

Incendiat 1939 Eugeni Florí Viadiu Pere Benavente

Perdut Joaquim Cañís Josep M. Pericas

1939 Salvador Samaranch Antoni Fisas i Isidre Puig Boada

Cremat 1940 Reconstrucció Pere Serra Sr. Vergós

Conserva una part 1940 Josep Rodríguez Lloberas

1939 Salvador Vial

Salvat íntegrament Reconstrucció 1939 Joaquim Delger Josep Danés

Destruït 1940 Nova construcció Jaume Busquet Manuel Puig Janer

Cremats 1939 Joan Manau Josep M. Pericas

Cremat Temple prov. 1944

1939 Santiago Oliveras

1939

Cremat 1940 Jaume Sagarra

Sr. Tintoré

1940 Enric Piqué

Destruït 1939 Camil Reig/Manuel Forn/Francesc 
Barjau Félix Mestre Sala
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El martiri dels temples

Barcelona
Conseqüències 
de la Guerra Civil 1936-39

Utilització del temple Casa rectoral

Sant Antoni de Pàdua Incendiada i destruïda No existia

Sant Cugat del Rec Incendiada i posteriorment derruïda Destruïda

Sant Ferran

Sant Francesc d’Assís Incendiada i destruïda Destruïda

Sant Francesc de Paula Saquejada i incendiada. Enderrocada per 
l’Ajuntament Destruïda

Sant Genís dels Agudells Profanada i incendiada Habitació de refugiats Destruïda

Sant Ignasi de Loiola

Sant Jaume Deteriorada greument Destruïda i saquejada

Sant Joan de Gràcia Incendiada Incendiada i destruï-
da

Sant Joan d’Horta Profanada i incendiada Dipòsit de bidons d’oli i 
benzina Destruïda

Sant Jordi de Vallcarca Saquejada i incendiada Taller de pintors Saquejada i incen-
diada

Sant Josep i Santa Mònica Destruïda Destruïda

Sant Josep Oriol Incendiada Incendiada

Sant Just i Pastor Saqueig d’objectes Molt malmesa

Sant Martí del Clot Arrassada Destruïda

Sant Martí de Provençals Incendiada Incendiada

Sant Miquel del Port Saquejada i incendiada Destruïda

Sant Pacià Espoliada Menjadors públics Il·lesa

Sant Pau del Camp Incendiada i profanada Incendiada

Sant Pere de les Puel·les Incendiada Destruïda

Sant Pere Ermengol

Sant Ramon Nonat Profanada i incendiada Taller de confecció de 
roba militar Destruïda

Sant Sebastià

Sant Vicenç de Sarrià Incendiada Intacta

Santa Anna Profanada i incendiada Incendiada

Santa Creu d’Olorde Saquejada Destruïda

Santa Engràcia Saquejada i mutilada
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Incendiat 1939 Josep Bundó

Destruït Construcció 1944

Construïda el 1948 Rafael Prats Blanch Francesc Folguera

Cremat 1940 Reconstrucció Josep O. Roig Piera Marqués de Sagnier

Destruït Reconstrucció 1941 Miguel Arquer

Perdut 1939 Ramón Bertran/Josep Tort

Erigida el 1950 Francesc Deix Serra

1939 fins el 1961

Conservat en part 1939 Dr. Carrau Puig / Joan Serrat Sr. Sagnier

Destruït 1939 Miquel Pujol/Pere Simó/Xavier 
Roselló Ignacio Puig Boada

Destruït 1939 Josep Puigdoménech Antoni Coll i Fort

Destruït

Perdut 1939 Joaquim Roig Francesc Folguera

Recuperat 1939 Manuel Gironés Jeroni Martorell

Incendiat 1941 F. Barjau Nil Tusquets

Recuperat 1939 Josep Gros/Eusebi Figueras/Lluís Gª 
Bros Srs. Vilaseca i Florensa

Destruït Pere Mujal Lluís Pericas

Cremat 1939 Alexandre Pech/Lluís Puig/Torá

Desaparegut 1939 Manuel Rovira

1939 Lluís Montfort Alexandre Tintoré i Isidre Puig 
Boada

Josep Perales Guardia

Destruït 1940 Florenci Baucells Josep M. Sagnier

1959 (construcció 
provisional) Josep M. Juncá Josep M. Martorell

Destruït 1939 Pere Basany Lluís Bonet

Desaparegut 1939 Joan E. Salvans Joan Folgueras

Destruït Anys 50 Trinitat Prat (1954) Manuel Puig Janer

1939
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Barcelona
Conseqüències 
de la Guerra Civil 1936-39

Utilització del temple Casa rectoral

Santa Eulàlia de Vilapicina Profanada, incendiada i destruïda en part Destruïda

Santa Madrona Incendiada Seu del Sindicat de la 
Fusta Conservada

Santa Maria de Gràcia Incendiada Destruïda

Santa Maria de Sants Incendiada i enderrocada Incendiada

Santa Maria de Vallvidrera Saquejada i incendiada Dipòsit de mobles i 
vivenda de refugiats Incendiada

Santa Maria del Mar Incendiada i profanada Incendiada

Santa Maria del Pi Incendiada

Santa Maria del Taulat Incendiada i enderrocada Destruïda

Santa Teresa de Jesús Incendiada i parcialment enderrocada Destruïda

Santa Teresa del Nen Jesús Estava en construcció Petits desperfectes

Santíssim Redemptor (Crist) Incendiada No existia

Santíssima Trinitat (temple 
provisional) Saquejada i espoliada Il·lesa

Sants Gervasi Protasi ( 
Bonanova) Incendiada i destruïda Destruïda
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Destruït 1940 Pere Camprodón/Joan Playá Sr. Salvans

Cremat 1939 Enric Xicola Lluís Bonet Garí

Conserva els sacra-
mentals 1939 Joan Ros Ráfols Josep Godoy

Cremat 1940 Jaume Guixá/Josep M. Alomá Sr. Durán i Reinals

Cremat Josep M. Olivares

Incendiat 1939 Joan Llombart Bargalló Bernardí Martorell i Joaquim 
Vilaseca

1940 Angel Triñó

Cremat 1939 Pius Bosch/Joan Playá Mariano Romaní Rius

Destruït 1939 Francesc Deix/Josep Parcerisa Josep Tarruella

Destruït 1939 Jaume Oliveras/Lluís Banqué Josep Doménech Massana

Destruït 1940 Josep Roig / Miguel Anglí Josep M. Pericas i Pere Cendoya

Desaparegut 1944 Nova construcció Epifani Lorda Sagnier

Destruït 1942 Àngel Rovira Josep Danés/Joaquim Porqueras
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APÈNDIX II

Els arxius eclesiàstics de l’antiga diòcesi
de Barcelona de després de la Guerra Civil
del 1936-1939

Abreviatures:
B: Baptismes
C: Confirmacions
M: Matrimonis
D: Defuncions, òbits
F: Fàbrica
Co: concentrats o dulicats a l’Arxiu Diocesà
Pic: Puntos d’interès cultural (Cens del Ministerio de Cultura)
MH: Microfilmació de fons històrics (fins el 1900)
MAD: Microfilmació o digitalització de fons de l’arxiu corrent,
actual (del 1972 al 2000)

Els anys indiquen la primera partida del registre conservat.
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Municipi  Parròquia  B  C  M  D  F Co. Pic MH MAD

 Abrera  Sant Pere 1572 1636 1598 1567 1834  +  +  + 

 Abrera  Santa Maria 1869 1879 1869 1869   +  +  

 Abrera
(Villalba de Llobregat) 

 Santa Maria 1868 1879 1869 1869 1925  +   + 

 Alella  Sant Fèlix 1524 1658 1561 1318 1540  +  +  + 

 Argentona  Sant Julià 1826 1642 1567 1508 1939  +  +  + 

 Argentona  Sant Magí (Rocamora) 1607 1608 1610 1604    +  

 Avinyonet  Sant Pere 1601  1645 1645 1636  +    + 

 Avinyonet  Sant Salvador (Les 
Gunyoles) 

1883 1943 1918 1918   +    + 

 Badalona  Mare de Déu de Lourdes 1968 1974 1968 1968      + 

 Badalona  Mare de Déu de Montse-
rrat 

1964 1964 1964 1964   +    + 

 Badalona  Mare de Déu del Roser 1964 1967 1964 1964   +    + 

 Badalona  Mare de Déu de la Salut 1955 1957 1955 1955   +    + 

 Badalona  Sant Antoni de Pàdua 1961 1964 1971 1961   +    + 

 Badalona  Sant Francesc d’Assis 1964 1964 1964 1964   +    + 

 Badalona  Sant Jaume Apostol 1955 1964 1955 1955   +    + 

 Badalona  Sant Josep 1939 1942 1939 1939   +    + 

 Badalona  Sant Pau 1965 1965 1965 1965   +    + 

 Badalona  Sant Roc 1968  1968 1968   +    + 

 Badalona  Sant Sebastià 1967  1968 1967   +    + 

 Badalona  Santa Clara 1971 1975 1972 1971   +    + 

 Badalona  Santa Maria 1806 1858 1903 1847   +    + 

 Badalona  Sant Crist (Canyet) 1939 1950 1939 1939   +    + 

 Barberà del Vallès  Santa Maria 1918 1941 1939 1939   +    + 

 Barcelona  Hospital de la Sta. Creu i 
St. Pau1884 

 1873 1871   +  +  + 

 Barcelona  Bon Pastor 1935 1939 1939 1935   +   + 

 Barcelona  Corpus Christi 1933 1939 1934 1939   +   + 

 Barcelona  Crist Rei 1931 1934 1932 1932   +   + 

 Barcelona  Esperit Sant 1939 1940 1935 1939   +   + 

 Barcelona  Immaculat Cor de Maria 1972 1972 1972 1972   +   + 

 Barcelona  Jesús. Maria i Josep 1965 1965 1965 1965   +   + 

 Barcelona  Maria Auxiliadora 1969 1970 1969 1969   +   + 

 Barcelona  Maria Mitjancera 1940 1956 1940 1940   +   + 

 Barcelona  Maria Reina 1961 1963 1961 1961   +   + 
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Municipi  Parròquia  B  C  M  D  F Co. Pic MH MAD

 Barcelona  Mare de Déu de la Mer-
cè i Sant Miquel Arcàngel 

1939 1939 1939 1939   +   + 

 Barcelona  Santa Maria de Gràcia 1925  1925 1925     + 

 Barcelona  Mare de Déu dels Àngels 1868 1869 1868 1868   +  +  + 

 Barcelona  Mare de Déu de Betlem 1854 1939 1854 1939   +  +  +  + 

 Barcelona  Mare de Déu del Carmel 1963 1963 1963 1963    +  + 

 Barcelona  Mare de Déu del Carme 1918 1939 1918 1939    +  + 

 Barcelona  Mare de Déu del Coll 1948 1951 1948 1948    +  + 

 Barcelona  Mare de Déu dels Dolors 1933 1934 1933 1933     + 

 Barcelona  Mare de Déu de 
l’Esperança 

1961 1961 1961 1961   +  + 

 Barcelona  Mare de Déu de Fàtima 1957 1958 1957 1957   +  + 

 Barcelona  Mare de Déu de Lourdes 1939 1939 1939 1939 1939  +  + 

 Barcelona  Mare de Déu Medalla 
Miraculosa1939 

1940 1939 1939  +  + 

 Barcelona  Mare de Déu de Montse-
rrat 

1939 1940 1939 1939  +  + 

 Barcelona  Mare de Déu de Núria 1950 1951 1950 1950   +  + 

 Barcelona  Mare de Déu del Pilar 1929 1939 1939 1939   +  + 

 Barcelona  Mare de Déu del Port 1939 1940 1939 1939   +  + 

 Barcelona  Mare de Déu del Roser 1939 1939 1939 1939   +  + 

 Barcelona  Mare de Déu de la Salut 1948 1948 1948 1948   +  + 

 Barcelona  Preciosíssima Sang de 
N.S.J 

1939  1936 1939   +  + 

 Barcelona  Puríssima Concepció 1939 1939 1939 1939   +  + 

 Barcelona  Sagrada Família 1920 1939 1935 1933   +  + 

 Barcelona  Sagrat Cor de Jesús 1926 1940 1939 1939 1980  +  + 

 Barcelona  Sagrat Cor (Tibidabo) 1969 1971 1969    +  + 

 Barcelona  Sant Agustí 1939 1954 1939 1939   +  + 

 Barcelona  Sant Albert Magne 1964 1968 1969 1969   +  + 

 Barcelona  Sant Ambrós 1973 1979 1973 1973   +  + 

 Barcelona  Sant Andreu de Palomar 1939 1940 1939 1938   +  + 

 Barcelona  Sant Àngel Custodi 1939 1939 1939 1939   +  + 

 Barcelona  Sant Antoni de Pàdua 1927 1940 1927 1927   +  + 

 Barcelona  Sant Bartomeu 1961 1963 1961 1961   +  + 

 Barcelona  Sant Bartomeu de la 
Quadra 

1918 1918 1918 1918   +  + 

 Barcelona  Sant Bernat de Claraval 1966 1966 1966 1966   +  + 
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Municipi  Parròquia  B  C  M  D  F Co. Pic MH MAD

 Barcelona  Sant Bernat Calbó 1949 1951 1949 1949   +  + 

 Barcelona  Sant Carles Borromeu 1946 1948 1946 1946   +  + 

 Barcelona  Sant Cebrià 1961 1961 1961 1961   +  + 

 Barcelona  Sant Cosme i Damià 1972  1972 1972   +  + 

 Barcelona  Sant Crist 1961 1961 1961 1961   +  + 

 Barcelona  Sant Cristófol 1962 1964 1962 1962   +  + 

 Barcelona  Sant Cugat del Rec 1939 1939 1939 1939   +  + 

 Barcelona  Sant Damià 1972  1972 1972   +  + 

 Barcelona  Sant Domènec de Guz-
man 

1971  1971 1971   +  + 

 Barcelona  Sant Esteve 1964 1968 1964 1964   +  + 

 Barcelona  Sant Eugeni I 1947 1950 1947 1947   +  + 

 Barcelona  Sant Fèlix 1947 1951 1947 1947   +  + 

 Barcelona  Sant Ferran 1946 1951 1946 1946   +  + 

 Barcelona  Sant Francesc d’Assís 1920 1939 1922 1920 1939  +  + 

 Barcelona  Sant Francesc de Borja 1947  1947 1947   +  + 

 Barcelona  Sant Francesc Xavier 1948 1951 1948 1939   +  + 

 Barcelona  Sant Francesc de Pàola 1939 1939 1937 1939   +  + 

 Barcelona  Sant Francesc de Sales 
(extingida)1949 

1949 1949 1949   +  + 

 Barcelona  Sant Fructuós 1956   1956   +  + 

 Barcelona  Sant Genís dels Agudells 1939 1968 1939 1939   +  + 

 Barcelona  Sant Gervasi i Protasi 1939 1940 1939 1939   +  + 

 Barcelona  Sant Gregori Taumaturg 1948 1951 1948 1948   +  + 

 Barcelona  Sant Ignasi de Loiola 1947 1951 1947 1947   +  + 

 Barcelona  Sant Ildefons 1949 1950 1949 1949   +  + 

 Barcelona  Sant Isidor 1951 1953 1952 1951   +  + 

 Barcelona  Sant Jaume 1939 1939 1939 1939   +  +  +H 

 Barcelona  Sant Jeroni 1964 1964 1964 1964  +  + 

 Barcelona  Sant Josep i Santa 
Mònica 

1916 1939 1939 1939  +  + 

 Barcelona  Sant Josep de Calassanç 1965 1956 1965    + 

 Barcelona  Sant Josep Obrer 1959 1963 1959 1959  +  + 

 Barcelona  Sant Josep Oriol 1939 1940 1939 1939  +  + 

 Barcelona  Sant Joan d’Àvila 1969 1969 1969  +  + 

 Barcelona  Sant Joan Bosco 1953 1953 1953 1953  +  + 

 Barcelona  Sant Joan de La Creu 1951 1960 1951 1951  +  + 

 Barcelona  Sant Joan de Gràcia 1869 1869 1869 1868  +  + 
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Municipi  Parròquia  B  C  M  D  F Co. Pic MH MAD

 Barcelona  Sant Joan de Gràcia-Clínica 
Mare de Déu de Lourdes

1962      + 

 Barcelona  Sant Joan d’Horta 1939 1940 1939 1939  +  + 

 Barcelona  Sant Joan de Mata 1948 1948 1948 1948  +  + 

 Barcelona  Sant Joan M. Vianney 1948 1951 1948 1948  +  + 

 Barcelona  Sant Jordi 1920 1926 1920 1920  +  + 

 Barcelona  Sant Llorenç 1948 1951 1948 1948  +  + 

 Barcelona  Sant Lluc  
(extingida el 1983)

1969  1976   +  + 

 Barcelona  Sant Lluís Gonçaga 1962 1967 1962 1962  +  + 

 Barcelona  Sant Mateu 1960  1960 1960  +  + 

 Barcelona  Sant Marcel 1974 1974 1974 1974  +  + 

 Barcelona  Sant Marc      +  + 

 Barcelona  Sant Martí del Clot 1939 1939 1939 1939  +  + 

 Barcelona  Sant Martí de Provençals 1882 1951 1920 1882  +  + 

 Barcelona  Sant Medir 1947 1951 1947 1947  +  + 

 Barcelona  Sant Miquel del Port 1939 1940 1939 1939  +  + 

 Barcelona  Sant Miquel dels Sants 1946 1948 1946 1946  +  + 

 Barcelona  Sant Oleguer, Bisbe 1955 1955 1955 1955  +  + 

 Barcelona  Sant Ot 1956 1958 1956 1956  +  + 

 Barcelona  Sant Pau del Camp 1939 1939 1939 1939  +  + 

 Barcelona  Sant Pacià 1924 1940 1939 1939  +  + 

 Barcelona  Sant Pancraci 1956 1956 1956 1956  +  + 

 Barcelona  Sant Paulí de Nola 1961 1961 1961 1961  +  + 

 Barcelona  Sant Pere Armengol 1948  1948 1948  +  + 

 Barcelona  Sant Pere Claver 1965 1965 1965 1965  +  + 

 Barcelona  Sant Pere Nolasc 1970 1970 1970 1970  +  + 

 Barcelona  Sant Pere de les Puel·Les 1939 1939 1939 1939  +  + 

 Barcelona  Sant Pius X 1955 1958 1955 1955  +  + 

 Barcelona  Sant Rafael 1972 1976 1972 1972  +  + 

 Barcelona  Sant Ramon Nonat 1935 1940 1939 1939  +  + 

 Barcelona  Sant Ramon de Penyafort 1949 1951 1949 1949  +  + 

 Barcelona  Sant Salvador d’Horta 1948 1951 1948 1948  +  + 

 Barcelona  Sant Sebastià 1959 1959 1958 1958  +  + 

 Barcelona  Sant Sever i Sant Vicens 
de Paül

1969 1979 1969 1969  +  + 

 Barcelona  Sant Tersici 
(extingida el 1983)

1965  1967   +  + 

Apèndix II



398

El martiri dels temples

Municipi  Parròquia  B  C  M  D  F Co. Pic MH MAD

 Barcelona  Sant Vicenç de Sarrià 1851 1940 1851 1851  +  + 

 Barcelona  Santa Agnés 1947 1953 1947 1947  +  + 

 Barcelona  Santa Anna 1918 1942 1918 1918  +  + 

 Barcelona  Santa Bernardeta 1982  1982   +  + 

 Barcelona  Santa Cecília 1955 1955 1955 1955  +  + 

 Barcelona  Santa Creu 1969 1973 1969 1969   + 

 Barcelona  Santa Creu d’Olorde 1918 1939 1918 1955  +  + 

 Barcelona  Santa Dorotea 1949 1951 1949 1948  +  + 

 Barcelona  Santa Engràcia 1939 1940 1939 1939  +  + 

 Barcelona  Santa Eulàlia de Vilapicina 1939 1940 1939 1939  +  + 

 Barcelona  Santa Isabel d’Aragó 1949 1951 1949 1949  +  + 

 Barcelona  Santa Joaquima de 
Vedruna 

1966 1969 1966 1966  +  + 

 Barcelona  Santes Juliana i Sempronia 1949 1951 1949 1949  +  + 

 Barcelona  Santa Madrona 1939 1939 1939 1939  +  + 

 Barcelona  Santa Maria de Gràcia 1898 1910 1907 1900  +  +  + 

 Barcelona  Santa Maria Magdalena 1966  1967    +  + 

 Barcelona  Santa Maria de Cervelló 1950  1946 1946   +  + 

 Barcelona  Santa Maria del Mar 1619  1676 1879  +  +  +  + 

 Barcelona  Santa Maria del Pi 1537 1732 1590 1372 1685  +  +  + 

 Barcelona  Santa Maria del Remei 1918 1939 1918 1939    +   + 

 Barcelona  Santa Maria de Sants 1939 1939 1931 1939      + 

 Barcelona  Santa Maria del Taulat 1939 1940 1939 1939    +   + 

 Barcelona  Santa Tecla 1955 1956 1955 1955    +   + 

 Barcelona  Santa Teresa 1939 1940 1939 1939    +   + 

 Barcelona  Santa Teresa del Nen Jesús 1931 1932 1931 1931    +   + 

 Barcelona  Santa Maria de Vallvidrera 1938 1939 1939 1939    +   + 

 Barcelona  Santíssima Trinitat 1949 1942 1949 1949    +   + 

 Barcelona  Santíssim Redentor 1936 1940 1934 1934    +   + 

 Barcelona  Santíssim Sacrament 1967  1967 1967    +   + 

 Barcelona  Sant Crist 1961 1961 1961 1961    +   + 

 Barcelona  Sant Domènec de Guzman 1971 1971 1971 1971    +   + 

 Barcelona  Sant Tomàs d’Aquino 1949 1950 1949 1949    +   + 

 Barcelona  Sant Tomàs Moro 1963  1963 1963    +   + 

 Barcelona  Sants Just i Pastor 1539 1621 1566 1704 1581   +  +  + 

 Barcelona  La Verge de Gràcia i 
Sant Josep 

1877 1940 1868 1868    +   + 
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 Barcelona  La Verge de Nazaret 1970 1970 1970 1970    +   + 

 Barcelona  La Verge de la Pau 1949 1949 1950 1949    +   + 

 Barcelona  Sagrat Cor de Jesús 
(Tibidabo) 

1969 1971 1969     +   + 

 Barcelona  Ciutat Sanitaria Vall 
d’Hebrón 

1969 1969 1969 1969    +   + 

 Barcelona  Hospital Clínic (Sta. M. 
de Gràcia) 

1910         + 

 Barcelona  Hospital Clínic Provincial 1908  1969 1969      + 

 Barcelona  Colegiata de Santa Anna 1571 1588 1711 1629   +   +  

 Batllòria (La)  Nostra Senyora de 
l’Esperança 

1918 1943 1739 1918 1774  +  +   + 

 Begues  Sant Cristòfol 1566 1609 1566 1566 1629   +  +  + 

 Bellaterra  Santa Creu 1969 1974 1969 1975      + 

 Bigues  Sant Pere 1624 1867 1624 1571   +  +  +  + 

 Cabrera d’Anoia  Sant Salvador 1918 1944 1918 1918    +   + 

 Cabrera de Mar  Sant Fèlix 1508  1508 1530 1745   +  +  + 

 Cabrils  Santa Creu 1918 1942 1855 1779 1713   +   + 

 Caldes de Montbuí  Santa Maria 1719  s. 
XVII 

1843 1818 1563  +  +  +  + 

 Caldes d’Estrach  Santa Maria 1939 1943 1939 1939    +  + 

 Campins  Sant Joan 1651  1601 1768   +  +  

 Campins  Sant Martí de Mosqueroles 1833 1867 1740 1918   +  +  + 

 Canilles  Sant Joan 1859  1859 1859    +  + 

 Canovelles  Sant Fèlix 1918 1942 1918 1918    +  + 

 Cànoves  Sant Mucio (Muç) 1569 1771 1573 1563 1678   +  + 

 Cànoves  Sant Andreu de Samalús 1905 1939 1918 1924   +  + 

 Canyamars  Sant Esteve 1918 1926 1918 1918   +  + 

 Canyelles  Santa Maria Magdalena 1939 1944 1939 1939   +  + 

 Capellades  Santa Maria 1908 1944 1939 1939   +  + 

 Cardedeu  Santa Maria 1800 1915 1400 1859 1600  +  + 

 Carme  Sant Martí 1779 1866 1772 1779  +  + 

 Castellar del Vallès  Sant Esteve  s. 
XVII 

1927  18s. 
XVII 

  + 

 Castellar del Vallès  Sant Feliu del Racó 1940 1940 1940 1940   + 

 Castellbisbal  Sant Vicenç 1518 1757 1557 1518 1802  +  +  + 

 Castelldefels  Santa Maria 1939 1940 1939 1939   +   + 

 Castellet i Gornal  Sant Marsal 1940 1940 1940 1940   +   
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 Castellet i Gornal  Sant Pere 1891 1867 1886 1886   +   + 

 Castellvi de la Marca  Sant Sadurní 1939 1946 1939 1939   +   + 

 Castellvi de la Marca  Santa Maria (La Múnia) 1918 1976 1918 1918   +   + 

 Castellvi de Rosanes  Sant Miquel 1576 1717 1693 1675 1863  +  +  

 Cerdanyola del Vallès  Sant Martí 1918 1941 1918 1918   +   + 

 Cervelló  Santa Maria 1950 1951 1959 1950   +   + 

 Cervelló  Sant Esteve  s. 
XV 

1804 1657  s. 
XV 

1642  +  +  + 

 Collbató  Sant Corneli 1721 1853 1805 1758   +  +  +  + 

 Corbera de Llobregat  Sant Antoni 1929 1944 1930 1939    +   + 

 Corbera de Llobregat  Santa Maria 1582 1944 1566 1590    +  +  + 

 Cornellà  Sant Ildefons 1964 1964 1964 1964    +   + 

 Cornellà  Sant Jaume 1961  1961 1961    +   + 

 Cornellà  Sant Miquel 1954 1955 1954 1954    +   + 

 Cornellà  Mare de Déu del Pilar 1967 1967 1967 1967    +   + 

 Cornellà  Santa Maria 1912  1939 1939    +   + 

 Cubellas  Santa Maria 1646 1717 1567 1634 1513  +  +   + 

 Dosrius  Sant Esteve del Coll 1939 1975 1939 1939    +   + 

 Dosrius  Sant Iscle 1760 1772 1601 1560 1815   +   + 

 El Bruc  Santa Maria 1897 1866 1884 1908    +   + 

 Esparraguera  Santa Eulàlia 1918 1918 1936 1939    +   + 

 Esplugues de Llobregat  Sant Antoni de Pàdua 1968  1969     +   + 

 Esplugues de Llobregat  Sant Mateu 1973 1978 1976 1979    +   + 

 Esplugues de Llobregat  Santa Magdalena 1918 1941 1939 1918    +   + 

 Foix  Santa Maria 1918 1927 1918 1948      

 Font-Rubí  Sant Pere i Sant Fèlix 1918 1939 1918 1939    +   

 Franqueses del Vallès, Les 
(Corró d’Amunt)

 San Mamet 1678 1867 1805 1749 1865   +   

 Franqueses del Vallès, Les 
(Corró d’Avall)

 Santa Eulàlia 1918  1918 1918    +   

 Franqueses del Vallès, Les  Santa Maria de Llerona 1901 1942 1960 1976    +   + 

 Franqueses del Vallès, Les  Santa Coloma de Marata 1918 1918 1859 1975 1600   +   

 Gavà  Sant Pere 1848 1941 1939 1939    +   + 

 Gavà  Sant Nicasi 1971 1971 1971 1971    +   

 Gavà  Santa Teresa de Jesús 1971 1971 1971 1971    +   

 Gelida  Sant Pere 1562  1570 1515 1591   +  +  

 Granollers  Mare de Déu de Fàtima 1959 1961 1959 1959    +   
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 Granollers  Sant Esteve 1939  1939 1939 1668   +   

 Granollers  Sant Genís de Palou 1881 1947 1881 1939    +   

 Gualba  Sant Vicenç 1918 1943 1918 1918    +   + 

 Guardiola de Font Rubí  Santa Maria de Bellver 1918 1927 1918 1918      + 

 L’Ametlla  Sant Genís 1544 1600 1544 1544   +  +  +  + 

 La Garriga  Sant Esteve de la Doma 1936 1940 1937 1918    +  + 

 La Granada  Sant Cristòfol 1825 1927 1829 1774    +  

 La Guàrdia  Sant Pau 1878 1878 1918 1868     + 

 La Llacuna  Santa Maria 1845 1606 1589 1458 1824  +  

 La Llagosta  Sant Josep 1948 1949 1948 1948  +  + 

 La Palma de Cervelló  Santa Maria 1857 1879 1859 1865 1868  + 

 La Roca  Santa Agnés (Malanyanes) 1517 1942 1878 1537 1558  + 

 La Roca  Sant Sadurní 1751 1819 1570 1630   + 

 La Roca  Sant Esteve (Vilanova 
del Vallès)

1596 1596 1596 1328 1575  +  + 

 Les Cabanyes  Sant Valentí 1904 1866 1918 1918   +  + 

 l’Hospitalet de Llobregat  Mare de Déu de Bellvitge 1970  1970 1970   +  + 

 l’Hospitalet de Llobregat  Immaculada Concepció 1966 1967 1966 1966   +  + 

 l’Hospitalet de Llobregat  Mare de Déu dels Des-
amparats 

1939 1940 1939 1939   +  + 

 l’Hospitalet de Llobregat  Mare de Déu de la Llum 1956  1956 1956   +  + 

 l’Hospitalet de Llobregat  Sant Albert Magne 1966 1968 1968 1969    + 

 l’Hospitalet de Llobregat  Sant Benet 1970      +  

 l’Hospitalet de Llobregat  Sant Isidre Llaurador 1947 1951 1947 1947   +  + 

 l’Hospitalet de Llobregat  Sant Josep 1961 1975 1961 1961   +  

 l’Hospitalet de Llobregat  Sant Joan Evangelista 1970  1970 1970   +  + 

 l’Hospitalet de Llobregat  Santa Eulàlia de Mèrida 1798 1939 1859 1902   +  + 

 l’Hospitalet de Llobregat  Santa Eulàlia de Pro-
vençana 

1939  1939 1939   +  +  + 

 l’Hospitalet de Llobregat  Santa Gemma Galgani 1957 1964 1957 1957    +  + 

 l’Hospitalet de Llonregat  Santa Maria del Gornal 1977  1977     +  + 

 Llavaneres  Sant Andreu 1509 1635 1577 1509 1490   +  + 

 Lliçà d’Amunt  Santa Júlia 1568 1942 1568 1568 1950   +  + 

 Lliçà d’Amunt  Sant Esteve de Palaudaries 1574 1942 1571 1726   +  +  + 

 Lliçà d’Avall  Sant Cristòfol 1709 1771 1934 1934    +  + 

 Llinars del Vallès  Sant Andreu (el Far) 1949 1967      +  + 

 Llinars del Vallès  Santa Maria 1918 1942 1918 1939   +  + 
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 Llinars del Vallès  Sant Joan de Sanata 1918   1939   +  + 

 Llinars del Vallès  Sant Sadurní de Collsa-
badell 

1939 1967 1939 1939   +  + 

 Màger  Sant Pere 1918 1927 1918 1939   +  + 

 Martorell  Sant Joaquim 1975 1975 1975 1975   +  

 Martorell  Santa Maria 1583 1693 1600 1 
588

s. 
XVII 

 +  + 

 Martorelles  Santa Maria 1859 1949 1850 1859  +  +  +  + 

 Masnou, El  Mare de Déu del Pilar 1972 1972 1972 1972   +   + 

 Masnou, El  Sant Pere 1939 1939 1942    +   + 

 Masquefa (La Beguda)  Immaculada Concepció 1939 1944 1942 1939   +   + 

 Masquefa  Sant Pere 1805 1866 1750 1815 1949   +   + 

 Matadepera  Sant Joan 1918 1967 1918 1918    +   + 

 Mataró  Sant Joan 1859 1945 1859 1859    +   

 Mataró  Santa Maria 1508 1712 1616 1716      + 

 Mataró  Maria Auxiliadora 1960 1961 1960 1960    +   + 

 Mataró  Mare de Déu de 
l’Esperança 

1965 1965 1965 1965    +   + 

 Mataró  Mare de Déu de Montse-
rrat 

1965 1965 1965 1965    +   + 

 Mataró  Sagrada Família 1966 1966 1966 1966    +   + 

 Mataró  Sants Simó i Pau 1965 1965 1965 1965    +   + 

 Mataró  Sant Josep 1898 1897 1893 1899    +   + 

 Mataró (Alfar)  Sant Andreu 1949 1967      +   + 

 Miralles  Santa Maria 1746 1772 1575 1746 1814  +  +  +  + 

 Molins de Rei  Sant Miquel 1865 1941 1918 1941   +  + 

 Mollet  Santa Maria de Gallecs 1930  1930 1930   +  + 

 Mollet  Sant Vicenç 1918 1939 1939 1939    + 

 Moncada i Reixac  Sant Joan Bautista 1964 1976 1964 1964  +  + 

 Moncada i Reixac  Santa Engràcia 1938 1942 1938 1939  + 

 Moncada i Reixac  Sant Pere 1903 1904 1947  + 

 Mongat  Sant Joan Bautista 1939 1955 1939 1939  +  + 

 Monistrol d’Anoia  Sant Pere 1884 1947 1857 1857  +  +  + 

 Montmajor  Sant Sebastià 1868 1868 1868 1668  +   

 Montnegre  Sant Martí 1939 1943 1944 1939    

 Montmelo  Santa Maria 1881 1929 1888 1899  +  +  

 Montornés del Vallès  Sant Sadurní 1961 1942 1958 1968  +   

 Montornés del Vallès  Mare de Déu del Carme 1969 1977 1969 1979    + 
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 Montseny  Sant Julià 1859 1867 1819 1803  +   + 

 Montseny  Sant Cristófol         

  (Fogars del Montseny) 1738 1943 1868 1738 1776  +   

 Montseny  Sant Esteve         

  (La Costa del Montseny) 1628 1934 1714 1859 1771  +   

 Montseny  Santa Susanna  1880 1869 1868   +   

 Olèrdola  Sant Jaume 1918 1946 1918 1918   +   

 Olèrdola  Sant Miquel 1939  1939 1939   +   + 

 Olèrdola  Sant Pere Molanta 1918 1946 1918 1918   +   + 

 Olesa de Montserrat  Santa Maria 1579 1636 1599 1592 1858  +  +  

 Olivella  Sant Pere i Sant Fèlix 1940  1940 1940   +   + 

 Olzinelles  Sant Esteve 1613 1943 1723 1939   +  +  +  + 

 Orpí  Sant Miquel 1878 1945 1918 1918   +  +  +  + 

 Pacs  Sant Genís 1581 1940 1603 1589 1600  +  +  +  

 Palau de Plegamans  Sant Genís 1939 1927 1939 1738 1936     

 Palau de Plegamans           

 (Palausolità)  Santa Maria 1865 1942 1955 1939 1952     

 Pallejà  Santa Eulàlia 1700 1825 1802 1801 s. XVIII  +  +  + 

 Palou  Sant Julià 1800   1572  +    

 Papiol  Santa Eulàlia 1564 1771 1563 1564 1777  +  +  +  

 Parets  Sant Esteve 1911 1942 1939 1939    +   

 Piera  Santa Maria 1665 1944 1918 1532 1600   +  +  + 

 Piera  Sant Jaume (Ses Oliveres) 1918 1944 1918 1918    +   + 

 Pierola (Hostalets)  Sant Pere 1509 1636 1566 1501 1677  +  +   + 

 Pla del Penedès  Santa Magdalena 1923 1927 1900 1939    +   + 

 Pobla de Claramunt 
(dióc. Vic)Sant Joan 

1916 1749 1500  1600  +   +  

 Polinyà  Sant Salvador 1918 1941 1918 1918 1951   +   

 Pontons  Santa Magdalena 1620 1607  1532   +  +  +  + 

 Prat de Llobregat  Sant Cosme i Sant Damià 1968  1968 1968    +   + 

 Prat de Llobregat  Sant Pere i Sant Pau 1918 1941 1939 1939    +   + 

 Premià de Dalt  Sant Pere 1569 1770 1571     +  +  + 

 Premià de Mar  Sant Cristófol 1939 1939 1939 1939    +   + 

 Premià de Mar  Santa Maria 1976 1976 1976 1976    +   

 Puigualba  Sant Andreu 1560 1736 1600 1560    +   + 

 Ripollet  Sant Esteve 1918 1976 1870 1939    +   + 

 Rubí  Sant Pere 1569 1956 1569 1560 1766   +  +  + 
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 Sabadell   Mare de Déu dels 
Dolors 

1933 1939 1939 1939     + 

 Sabadell  Mare de Déu de Gràcia 1939  1939     +  + 

 Sabadell  Sagrada Família 1967  1967     +  + 

 Sabadell  Sant Antoni fe Pàdua 1954  1954     +  + 

 Sabadell  Sant Feliu 1918  1939    +  +  + 

 Sabadell  Sant Francesc d’Àssis 1964 1966 1964 1964  +  + 

 Sabadell  Sant Jaume Apostol 1969 1969  +  + 

 Sabadell  Sant Josep 1967 1971  +  + 

 Sabadell  Sant Joan Bautista 1963 1963  +  + 

 Sabadell  Sant Julià d’Altura 1928 1950 1930  +  + 

 Sabadell  Sant Pere Apostol 1966 1966 1966 1966  +  + 

 Sabadell  Puríssima Concepció 1918 1941 1939 1939  +  + 

 Sabadell  Sant Oleguer 1962 1966 1962   +  + 

 Sabadell  Sant Roc 1961  1961   +  + 

 Sabadell  Sagrat Cor 1965  1964   +  + 

 Sabadell  Sant Vicenç 1918  1939   +  + 

 Sabadell  Santa Creu 1967 1968 1968   +  + 

 Sabadell  Santíssim Salvador 1948  1948   +  + 

 Sabadell  Santíssima Trinitat 1905  1934   +  + 

 Sant Adrià del Besòs  Sant Adrià 1939 1942 1939 1939  +  + 

 Sant Adrià del Besòs  Sant Joan Bautista 1946 1950 1946 1946  +  + 

 Sant Andreu de la Barca  Sant Andreu 1564  s. 
XVII 

1644 1566  s. 
XV 

 +  + 

 Sant Andreu de Llave-
neres 

 Sant Andreu de Llava-
neres 

1509 1635 1577 1509  s. 
XIX 

 +  +  + 

 Sant Antoni de Vila-
major 

 Sant Antoni 1798  1798 1798   +  +  + 

 Sant Boi de Llobregat  Maria Auxiliadora 1972 1974 1972 1972   +   + 

 Sant Boi de Llobregat  Mare de Déu de Montse-
rrat 

1972  1972 1972   +   

 Sant Boi de Llobregat  Sant Antoni M. Claret 1972  1972 1972   +   

 Sant Boi de Llobregat  Sant Baudili 1509 1941 1578 1375 1734  +  +  + 

 Sant Boi de Llobregat  Sant Josep Obrer 1966 1970 1966 1966   +   + 

 Sant Boi de Llobregat  Sant Pere Apostol 1967 1969 1976 1968   +   + 

 Sant Celoni  Mare de Déu de 
l’Esperança 

1918 1943 1739 1918 1774    

 Sant Celoni  Sant Llorenç de Vilardell 1613 1613 1723    +   + 
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 Sant Climent de Llobregat  Sant Climent 1531 1773 1607 1531 1604  +   

 Sant Cugat del Vallès  Mare de Déu de Montse-
rrat 

1958 1965 1958 1959   +   + 

 Sant Cugat del Vallès  Sant Pere 1590 1624 1597 1516 1585  +  +  

 Sant Cugat del Vallès  Sant Cebrià de Valldoreix 1564 1652 1653 1564 1620  +   

 Sant Cugat Sasgarrigas  Priorat de St. Sebastià 
dels Gorgs1859 

1866 1859 1859   +   + 

 Sant Cugat Sasgarrigas  Sant Cugat 1564 1758 1566 1564 1745  +   + 

 Sant Esteve de Palau-
tordera 

 Sant Esteve 1688 1771 1856 1777 1776  +  +  

 Sant Esteve de Palau-
tordera 

 Ermita de Santa Mar-
garita 

   1951  +   

 Sant Esteve Sasroviras  Sant Esteve 1939 1918 1871 1919   +   + 

 Sant Feliu de Llobregat  Sant Joan Bautista 1977  1977 1977   +   

 Sant Feliu de Llobregat  Sant Llorenç 1641  1641 1602 1822  +  +  +  

 Sant Fost de Campcen-
telles 

 Sant Faust 1877 1939 1939 1939    +   + 

 Sant Joan Despi  Sant Joan 1918 1940 1918 1939    +   

 Sant Joan Despi  La Verge del Carme 1969  1969 1969    +   

 Sant Just Desvern  Sants Just i Pastor 1509 1668 1580 1566    +  +  + 

 Sant Llorenç d’Hortons  Sant Llorenç d’Hortons 1520 1772 1573 1560   +  +  +  + 

 Sant Martí Sarroca  La Bleda 1665  1665 1665 1670  +  +  +  

 Sant Martí Sarroca  Santa Maria 1711 1773 1601 1400   +   +  

 Sant Pere de Ribes  Santa Eulàlia 1974 1976 1974 1974    +   + 

 Sant Pere de Ribes  Sant Pere 1869 1944 1918 1939 1939   +   + 

 Sant Pere de Riudevitlles  Sant Pere de Riudevitlles 1608 1701 1608 1449 1859   +  +  

 Sant Pere de Vilamajor  Sant Pere de Vilamajor 1574 1771 1593 1486 1402  +   +  + 

 Sant Quintí de Mediona  Sant Quinti de Mediona 1894 1876 1875 1877   +  +  

 Sant Quirze del Vallès  Sant Quirze i Santa Julita 1692 1701 1607 1606 1607  +  + 

 Sant Sadurní d’Anoia  Santa Maria de Monis-
trol d’Anoia

1633 1778 1633 1633   +  + 

 Sant Sadurní d’Anoia  Sant Sadurní d’Anoia 1567 1600 1567 1565 1858  +  + 

 Sant Vicenç de Montalt  Sant Vicens de Montalt 1939 1939 1942  + 

 Sant Vicenç dels Horts  Sant Antoni 1966 1966 1966 1966  +  + 

 Sant Vicenç dels Horts  Sant Josep 1968  1969 1969  +  + 

 Sant Vicenç dels Horts  Sant Vicenç 1939 1966 1939 1939   + 
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 Santa Agnès de Malan-
yanes 

 Santa Agnès de Malan-
yanes 

1754 1693 1682 1537  +  + 

Municipi  Parròquia  B  C  M  D  F Co. Pic MH MAD

 Santa Cecília de 
Montserrat 

 Santa Cecília de Mar-
ganell 

1666 1947 1668 1665  +  

 Santa Coloma de Cervelló  Santa Coloma 1567 1740 1568 1567 1940  +  +  + 

 Santa Coloma de Cervelló  Sagrat Cor 1920 1920 1920 1920 1941  +   

 Santa Coloma 
de Gramenet 

 Santa Coloma 1939 1942 1939 1939   +   

 Santa Coloma 
de Gramenet 

 Sant Ernest 1971  1971    +   

 Santa Coloma
 de Gramenet 

 Sant Jaume Apòstol 1966  1966 1966   +   

 Santa Coloma 
de Gramenet 

 Sant Josep Oriol 1966  1966 1966   +   + 

 Santa Coloma 
de Gramenet 

 Sant Joan Bautista 1966  1966    +   

 Santa Coloma 
de Gramenet 

 Sant Miquel Arcangel 1966 1967 1966 1966   +   + 

 Santa Coloma 
de Gramenet 

 Santa Maria 1970  1970 1970   +   + 

 Santa Coloma 
de Gramenet 

 Santa Rosa 1961  1961 1961   +   

 Santa Eulàlia de Ronsana  Santa Eulàlia de Ron-
sana 

1939 1942 1939 1939 1950  +   

 Santa Margarida i 
Monjos 

 Santa Margarida i 
Monjos 

1617 1853 1627 1615 1859  +   

 Santa Maria de Me-
diona 

 Santa Maria de Mediona   1551    +  +  

 Santa Maria de Palau-
tordera 

 Santa Maria 1939 1943 1939 1939 1939  +   

 Santa Perpètua de 
Mogoda 

 Santa Perpètua 1939 1941 1939 1939   +   + 

 Sentmenat  Sant Mena 1545  1680 1582 1537  +  +  

 Sitges  Puríssima Sang N.S.J  de 
Candasens

 1959   1944  +   

 Sitges  Santa Maria de Garraf 1973 1959 1957 1957 1944  +   

 Sitges  Sant Bartomeu I Santa 
Tecla 

1635 1636 1641 1509 1736  +  +  

 Sitges  Sant Jordi (Vallcarca) 1939 1940 1939 1939   +   

 Subirats  Sant Pere de Lavern 1582 1735 1770 1792   +   + 
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 Subirats  Sant Esteve d’Ordal  s. 
XIX 

1886  s. 
XIX 

 s. 
XIX 

  +   + 

 Subirats  Sant Pau d’Ordal 1833 1946 1693 1553   +   + 

Municipi  Parròquia  B  C  M  D  F Co. Pic MH MAD

 Subirats  Sant Pere 1939 1975 1939 1939   +   + 

 Teià  Sant Martí 1573 1966 1583 1580   +  +  

 Terrassa  Sant Esperit 1713 1942 1884 1859   +  +  

 Terrassa  M. Auxiliadora 1964 1976 1964 1964   +   

 Terrassa  Sant Pere 1610 1786 1610 1704 1701  +  +  

 Terrassa (Les Fonts)  Mare de Déu del Roser 1938 1942 1939 1939 1949  +   

 Terrassa  Mare de Déu del Carme 1976  1976 1976   +   

 Terrassa  Sagrada Família 1932 1933 1932 1939     

 Terrassa  Sant Valentí 1963 1964 1963 1963   +   

 Terrassa  Mare de Déu de Montse-
rrat 

1967  1968 1967   +   

 Terrassa  Sant Josep 1932 1933 1932 1932   +   

 Terrassa  Sant Cristòfol 1956 1959 1956 1968   +   

 Terrassa  Sant Llorenç 1918 1975 1918 1918   +   

 Tiana  Sant Cebrià 1561 1561 1561 1565 1939  +  +  

 Torre de Claramunt  Sant Salvador 1868 1974 1868 1968  +   + 

 Torrelavit  Santa Maria 1939 1946 1939 1939  +   

 Torrelles de Foix  Santa Maria de Foix 1918 1948 1918 1948  +  +   + 

 Torrelles de Llobregat  Sant Martí 1566 1609 1566 1565  +  +  +  

 Ullastrell  Santa Maria 1746 1717 1566 1564   +  +  + 

 Vallbona  Sant Bartomeu 1918 1936 1918 1918   +   

 Vallgorguina  Sant Andreu 1874 1867 1886 1881  +  +  +  + 

 Vallirana  Sant Mateu 1939 1941 1939 1939  +  +  + 

 Vallromanes  Sant Vicens 1476 1562 1476 1601 1719  +   

 Viladecavalls del Vallès  Sant Martí Sorbet 1800 1849 1813 1803 1860  +  +  + 

 Viladecans  Santa Maria de Salas 1963 1969 1963 1963   +   

 Viladecans  Sant Joan 1918 1940 1918 1939   +   

 Viladecans  Santa Maria Magdalena 1972 1976 1972 1972   +   

 Vilafranca del Penedès  Santa Maria 1545 1728 1605 1527   +  +  + 

 Vilafranca del Penedès  Santa Maria (beneficiados)      +   

 Vilafranca del Penedès  Santíssima Trinitat 1868 1942 1884 1868   +   + 

 Vilalba Saserra  Santa Maria 1601  1645 1868 1636  +   + 

 Vilalba Saserra  Santa Maria 1939 1967 1939 1939   +   + 
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 Vilalba Saserra  Sant Andreu de Vallgor-
guina 

1601  1645 1875 1670  +  +   

 Vilanova i la Geltrú  Immaculada Concepció 1939 1941 1939 1939 1939  +   + 

 Vilanova i la Geltrú  Sant Bautista 1970  1970 1970   +   + 

Municipi  Parròquia  B  C  M  D  F Co. Pic MH MAD

 Vilanova i la Geltrú  Sant Antoni Abat 1504 1600 1565 1561 1709  +   + 

 Vilanova i la Geltrú  Santa Maria 1562 1658 1577 1570 1693  +  +  + 

 Vilardell  Sant Àngel Custodi 1939 1939 1939 1939   +   + 

 Vilarrodona (de Tarra-
gona) 

1565 1658 1304 1442 1369  +   

 Vilassar de Dalt  Sant Genís 1923 1961 1949 1939 1882  +  +  + 

 Vilassar de Mar  Sant Joan 1779 1942 1780 1779 1859  +  + 
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APÈNDIX III
“Inventario de los edificios de carácter religioso 
del territorio de la audiencia de Barcelona con 
expresión de su destino actual. Generalitat de 
Catalunya año 1938”

En la sèrie “Arranjaments Parroquials, Guerra Civil 1936-39” 
hi ha una relació escrita a màquina de 130 pàgines signada pel 
president de l’Audiència Territorial de Barcelona, l’any 1938, 
amb la cota O.2.432.435, de la que en transcrivim els folis 60-
74. Es refereixen a les destruccions dels temples tan de religio-
sos com de clero diocesà de la ciutat de Barcelona. L’esmentat 
informe probablement fos encarregat pel president Lluís Com-
panys. L’autor és possiblement un sacerdot. Sabem que mos-
sèn Sanabre treballava al costat del senyor Duran i Sanpere a 
l’actual hemeroteca de Barcelona.
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LA CIUDAD DE BARCELONA 

BARRIO DE LA BARCELONETA

La iglesia de San Miguel; ha sido derribado el ábside porque se dijo que era moderno, tapiándose el arco triun-
fal con una pared de ladrillo. Las paredes laterales también estaban tapiadas. El sepulcro del marqués de la 
Esenada, capitán general que fundó la barriada, está picado y destruido a martillazos, era todo de mármol. 
Esta iglesia está abierta y aún hoy continúa el saqueo de los objetos del interior. Decreto aparecido en el Diario 
Oficial de la Generalidad de Cataluña el 5 de mayo del presente año, declara esta iglesia monumento histórico-
artístico. 

Convento de monjas de la calle de Balboa; era de la orden de San Vicente de Paul y fue fundado en 1872, in-
cendiado y sus puertas están tapiadas.

BARRIOS DE LA RIBERA

Santa María del Mar; la iglesia más hermosa del mundo (sic), gótica del siglo XIV, de las tres naves sostenidas 
sobre pilares, con capillas laterales que corresponden tres a cada tramo. Para la construcción del coro detrás 
del altar mayor, en el siglo XVII se ensanchó el presbiterio surcando todo el crucero. Sufrió incendio. El con-
sejero de cultura (Gassol) para evitarlo mandó mozos de escuadra, pero las turbas hicieron correr la voz de que 
eran fascistas disfrazados de mozos de escuadra. Los salteadores entraron por la antigua tribuna que comuni-
caba con el derruido palacio, hasta hace poco continuó el saqueo, incluso la violación de tumbas. El archivo, 
de mucho valor, pereció todo. La mayor parte de las notables estatuas de las portadas han sido trasladadas al 
museo, pero quedan aún en su lugar las de los apóstoles S. Pedro y S. Pablo de la fachada principal que son muy 
bellas, y las escaleras de Reims.

También fue declarada monumento histórico-artístico según decreto de la Generalidad publicado el 5 de mayo 
del presente año.

Asilo - Casa de la calle de Moncada nº 18, estaba a cargo de monjas terciarias franciscanas de Jesús y María. 
Se hallan establecidos al servicio de sanidad municipal.

Capilla de Marcús con elementos románicos; fue incendiada quemándose todos los objetos de culto. Durante 
mucho tiempo estuvo en la parte exterior a manera de bandera un manto de la Virgen. También es monumento 
histórico-artístico declarado en el decreto público en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña el 5 de 
mayo de 1937. Está cerrada.

San Cugat; fue incendiada en 1909 y reconstruida en estilo modernista según proyecto del arquitecto Pericas. 
Ha sido arrasado por orden del Ayuntamiento. En ella se guarda una arqueta de plata del siglo XIV con restos 
de S. Cugat, la cual ha sido salvada y pasada al museo Generalitat.
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La Ajuda; desde 1884 que en esta pequeña capilla estaban establecidos los frailes Capuchinos. Todos los ob-
jetos fueron quemados, encontrándose donde vivían cuarenta hombres un solo colchón. Permanece cerrada. 
Durante unos días había en el exterior un letrero que decía “incautado por Centro Obrero Aragonés”. 

Agonizantes; Ocupada desde hacía pocos años por los padres Camilos que habían establecido un hospedaje 
sanatorio para hombres. Fue incendiada y hoy está abandonada.

San Francisco de Paula; iglesia del convento de dominicos suprimido en 1835, en sus solares construyeron el 
Palau de la Música Catalana, casa de la caja de pensiones y del colegio Condal. Era moderna y contenía un 
nacimiento del artista Amadeo de gran tamaño. En el decreto de la Generalidad de Cataluña en 5 de mayo de 
1937 se comprendió el campanario de esta iglesia, pero a pesar de ello y de haber enviado tres o cuatro veces 
recordatorios al servicio del tesoro artístico de la Generalidad y del Ayuntamiento, ha sido arrasado el campa-
nario como lo demás de la iglesia y se están retirando los últimos escombros.

Colegio Condal de los hermanos de la Doctrina Cristiana; edificio construido en 1907 y sufragado por el fabri-
cante Rocamora. Al principio se estableció en él el socorro rojo internacional que tenía en él unos comedores. 
Hoy hay escuelas.

San Pedro de las Puelas; edificio mozárabe del siglo X. En las paredes hay competradas piedras esculpidas visi-
góticas y mozárabes del siglo IX. Había sido convento de monjas las cuales estuvieron fuera de la residencia del 
año 1823 al 1824 y de 1835 al 1837, y de 1875 a 1887, sirviendo entretanto de monasterio de presidio. En 1873 
se destruyó el notable claustro románico levantado en 1147, y del que quedan restos desparramados en dife-
rentes lugares, abriéndose en su solar la calle de Méndez Núñez. En 1897 las monjas se trasladaron a un nuevo 
edificio de Sarriá. Quedando en la iglesia la parroquia, fue incendiada en 1909, y al rehacerse se volvió a darle 
su disposición primitiva. Hace pocos años, al hacerse nueva la capilla bautismal, se destruyó la última bóveda 
que quedaba precedente de la Ermita de San Sadurní del Cogoll fundada por Ludovico Pío al sitiar Barcelona, 
que estaba aún en poder de los árabes.     

En 20 de julio del año 1936 y en sucesivos sufrió varios incendios, no sirviendo para nada la camioneta con 
gente del P.O.U.M. que estaba en la plaza al parecer para guardar el orden. La furia devastadora llegó a rom-
per las gárgolas del siglo XV, y la chiquillería apedreó la imagen de padrón vestido de pontífice que había en 
el tímpano. Es de los monumentos comprendidos en el decreto de la Generalidad de Cataluña del 30 de abril 
de este año. Permanece cerrada.

BARRIOS ANTIGUOS

Santa Ana; la iglesia vieja de la transición del estilo románico al gótico sufrió mucho por los incendios repeti-
dos de que fue víctima. El día 24 de julio fueron unos individuos acompañados de la policía a buscar sillas y al 
marchar se reprodujo el incendio. Los tejados están medio deshechos. El notable claustro gótico del siglo XIV 
obra de Grau Amiell está en ruinas. La iglesia nueva que estaba al lado y que aún no estaba terminada ha sido 
del todo destruida. La puerta de la iglesia vieja ha sido tapiada y no está en su lugar la imagen del tímpano. 
También es de los edificios que según el decreto de la Generalidad de 30 de abril de este año ha sido respeta-
da. Está cerrada. 

Templo y convento de las monjas de la calle Canuda completamente derribado.

Fomento de la Piedad Cristiana de la calle de Durán y Bas está intacto. Se proponía como una de las primeras 
en que pudieran establecer el culto.

Templo cerrado llamado de Santo Cristo de la calle de las Magdalenas nº 4; fue construido en 1880 de los res-
tos del convento de la iglesia de San Juan. Está en buen estado de conservación, incautado por la Comisaría 
General del orden público.
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Santa Clara, el palacio de los reyes de Aragón y Condes de Barcelona; las monjas clarisas tenían el convento en 
el barrio de Ribera, donde hoy está el parque, y al mandarlo derribar Felipe V para construir la Ciudadela les 
cedió el palacio. Las monjas convirtieron el salón en Capilla y levantaron un piso en el edificio. No sufrió incen-
dio pero las monjas lo abandonaron (sic) y procuraron salvar el archivo llevándolo a casa particulares, donde se 
practicó un registro y se quemó. El servicio de conservación de monumentos de la Generalidad de Cataluña se 
ha incautado de este edificio y ha suprimido los aditamentos que en él habían hecho las monjas.

Catedral; contiene algún resto visigótico y una puerta de la anterior basílica datada en 1173. La primera piedra 
del actual edificio se colocó en 1292, y la última a fines del siglo XV. La fachada es de último del siglo XIX y el 
cimborio de los primeros del actual. Este temple es de estilo gótico de tres naves de planta de salón con girola 
y tiene un claustro también de estilo gótico que no sufrió nada en julio de 1936, y tampoco hubo intento de le-
vantar las piedras de las escaleras de la plaza de la fachada principal alegando que en unos subterráneos de este 
iglesia había refugiados cinco mil curas que contaban con víveres para alimentarse durante cinco años (sic).

Se ha incautado de este templo por la Comisaría de Museos, la cual ha extraído todos los objetos de madera y 
metal quedando de los primeros tan sólo el coro obra de Loger y Federico Alemany de fines del siglo XV. Los 
objetos han sido trasladados al Museo y algunos como el trono en que hizo su entrada a Barcelona el rey Juan 
II, llamada vulgarmente “silla de Don Martín”, han sido expuestos en París. Los objetos de piedra como el se-
pulcro de Santa Eulalia, obra de un escultor pisano de 1329 y los del Obispo Escalas y de San Oleguer se han 
salvado. También es de los edificios comprendidos en el decreto de la Generalidad de Catalunya de treinta de 
abril de este año.

Hospital de San Severo. Obra de 1562. Incautado por el servicio de Monumentos y de Patrimonio del pueblo.

San Felip Neri. La iglesia sirve de almacén de objetos de la más diversa calidad y procedencia. Es de las iglesias 
que se podrían entregar a los vascos. En el convento se ha trasladado el Asilo correccional de niños que estaba 
en las afueras de la ciudad, y estos huéspedes han producido serios perjuicios al vecindario.

Es también de los edificios comprendidos en el Decreto de la Generalidad de Catalunya.

San Severo. Fundada en 1700 está intacta. También es de las iglesias que podrían ofrecerse a los vascos. Está 
comprendida en el Decreto de la Generalidad de 30 de abril de este año.

San Justo. Edificio gótico de una sola nave. El edificio está íntegro pero fueron quemados los objetos de culto. 
La pila de agua bendita que había en la misma iglesia, ha sido trasladada al museo Arqueológico. Este edificio 
también está comprendido en el decreto de la Generalidad de abril de este año.

La Esperanza. Hacía poco que la Caja de Pensiones para la vejez y de Ahorros había habilitado este edificio 
que se halla en la calle de la Palma de San Justo nº 6 para residencia de las monjas del refugio. Hoy sirve de 
depósito de los archivos eclesiásticos y señoriales que se han podido salvar. 

Colegio la Bella Fila. Moderno. Están establecidas en él las escuelas del Ateneo humanitario.

Asilo de las Muchachas de servicio. De la calle del Lladó nº 11 fundado en 1859 en una casa particular que cu-
enta con un patio digno de verse, se ha instalado en él los Boys Escouts.

El Palau. La puerta de la fachada es de estilo románico y data del tiempo en que habitaban en este edificio los 
Templarios. Este edificio fue palacio menor de los reyes de Aragón habiéndolo construido Pedro IV a media-
dos del siglo XIV. Derribado a mediados del siglo XIX, en su solar se abrieron varias calles, quedando la capi-
lla y la casa vecina para la Condesa de Sebrediel, cuyos descendientes cedieron a los jesuitas. Está intacta. Es 
también de los edificios comprendidos en el decreto de la Generalidad del treinta de abril de 1937.

Capilla de San Cristóbal. Del Regomir. Está intacta y es obra del año 1503.
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La Merced. La imagen de la Virgen fue salvada pasándola a la casa contigua en cuya tienda se halla establecida 
la casa consistorial del Señor Zamora. Esta imagen es de mediados del siglo XIV, el edificio está muy destro-
zado, las puertas se han tapiado y la imágenes del exterior están en muy mal estado.

Capilla del Santo Espíritu. Calle nueva de San Francisco, hoy Primero de Mayo nº 20, data de 1733. Faltaban 
en ellas las campanas, la puerta está tapiada y muchos vidrios de las ventanas están rotos.

San Jaime. De estilo gótico decadente, era del convento de trinitaria suprimido en 1835, y la Trinidad figuraba 
elevada en el dintel de la puerta, siendo esta representación muy rara en Cataluña. Está en ruinas.

El Pino. Notable iglesia gótica de una sola y anchísima nave obra de Gru Amiell, sufrió el incendio y fue cerra-
da para dar facilidades a la represión de primeros de mayo de este año. Se entregaron las llaves a los guardias 
de seguridad de la próxima delegación, los cuales entran en ella a buscar madera siempre que necesitan hacer 
fuego.

DERECHA DEL ENSANCHE

Jesuitas. Iglesia y residencia fundados en 1882 en la calle de Caspe nº 28. El colegio ya se destinó a grupo esco-
lar cuando la disolución de la Compañía de Jesús. La iglesia fue ofrecida al obispo de la Diócesis que se negó 
a aceptarla permaneciendo cerrada hasta mayo del año pasado en que los socios de un centro federal instalado 
en frente la abrieron instalando en ellas un servicio de paquetes para el frente. Actualmente se hacen en ella 
obras para convertirla en salón de actos del grupo escolar.

Jesús María. Esquina Caspe y Bruch. En la tarde del 22 de julio del año 1936 fue asaltado por unos cuantos 
mozalbetes los cuales entraron por las puertas del jardín. Se halla instalado en él el Sindicato de la Industria 
Química. Está en buen estado de conservación.

Salesas. Obra neogótica del arquitecto Villar del año 1885. La puerta está tapiada pero queda un paso de re-
ducidas dimensiones. Todo convento y anexos están en ruinas. Debido a ser convento de clausura, se enterraba 
a las monjas en el interior, y al haber encontrado unos cuantos cadáveres dio lugar que corrieras la voz de que 
pertenecían a monjas que habían sido enterradas vivas y hubo grandes profanaciones (sic).

Dominicos. Con la iglesia del Rosario, calle Ausias March. Convento y iglesia fueron construidos en 1909. En 
los primeros días de los sucesos de julio del año pasado los frailes simularon haber convertido el edificio en 
hospital, pero a los tres o cuatro días fue saqueado y los muebles incendiados, pero todos los frailes se salvaron. 
La iglesia está cerrada. Ha sido derribada la gran imagen de la Virgen que había en la fachada. En el convento 
cito en la calle de Belén nº 38 se ha establecido un club y ahora sirve de residencia a una sección de guardias 
de Seguridad.

Reparadoras. Caspe 40, esquina Gerona. Sus muebles fueron quemados y todo el edificio fue ocupado por la 
Asociación de Alumnos de la escuela de Bellas Artes, que de la manera como han tratado los muebles y ropas 
han demostrado tener muy mal gusto. Decían que trasladaban a este local la escuela de bellas artes, que no se 
haya muy bien instalada en la casa Lonja, y a pesar del año y medio transcurrido desde la incautación, no han 
dado allí ni una simple clase de dibujo y sólo se han entretenido molestando a sus antiguos profesores. El in-
cendio lo llevaron a cabo unos pocos hombres en la tarde del 22 de julio y algunos muebles fueron quemados 
en la mitad de la calle donde habían sido sacados.

Terciarias de la divina Pastora. Bailén 38. Casa construida en 1884, al parecer en buen estado de conservación. 
Hay un letrero que dice “incautado por el sindicato de la construcción, madera y edificación”.

Monjas del Sagrado Corazón de Jesús. Calle de Bailén 60. Intacto, cerrado.
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Monjas de la Sagrada Familia. Calle de Bailén 71. Está intacta, están establecidas en ella las fuerzas de segu-
ridad.

Capilla francesa. Bruch 90. Construida en 1912 y aplicado en posteriores edificaciones el cuerpo del edificio, 
pues al principio estaba reducida a la cripta. En las dependencias anejas se puso un letrero que decía “hospital 
francés”, y en la capilla se dijo misa hasta mucho tiempo después del 19 de julio, si bien exclusivamente para 
la colonia francesa. Esto cambió con el cambio de cónsul. Entonces el médico del hospital y el sacristán de la 
capilla fueron acusados de facilitar pasaportes y pasajes en buques franceses a monjas y fueron llevados a la 
cárcel.

Monjas Paulas. Calle Diputación nº 526. Está habitado.

Marista. Calle de Lauria. Destinado a escuela.

La Esperanza. Consejo de Ciento 384. Intacto.

Convento de María Inmaculada. Consejo de Ciento 390. Idem.

Monjas del servicio doméstico. Consejo de Ciento 395. Con una capilla bastante grande, destinada a cuartel 
de carabineros.   

Iglesia parroquial de la Concepción. Era la antigua de las monjas de Junqueras cuya iglesia y el claustro de es-
tilo gótico, obra de arte del arquitecto Gru Amiell, fueron trasladados piedra por piedra. Al campanario era 
de la iglesia de San Miguel, también en la Barceloneta vieja. La casa rectoral está en ruinas a causa del incen-
dio que sufrió. Queda íntegra la torre de las campanas con el reloj. La puerta de la fachada está tapiada, y la 
ocupan las patrullas de sanidad del estado cuyos componentes continuamente entran muebles. Este edificio es 
también de los comprendidos en el decreto de la Generalidad de Cataluña del 30 de abril del corriente año, y 
por tanto de los que deberían ser respetados por su carácter histórico-artístico. 

Colegio de las madres Escolapias. Calle de Aragón 302 y Lauria 66. Edificio de grandes proporciones pero sin 
mérito artístico construido en 1880. Completamente derruido. En los días siguientes al 19 de julio, el pueblo 
visitaba en peregrinación hacia los conventos en llamas y estaba, a la vista la máquina de lavar ropa, decían que 
era un instrumento de tortura.

Convento de la Enseñanza. Sufrió mucho por el incendio. Quedan tan solo las paredes, las puertas están tapia-
das. Está en la calle de Aragón nº 284. Antes del 19 de julio de 1936 ya las monjas habían vendido una parte del 
terreno del jardín y en ella se está levantando el edificio del instituto Balmes de segunda enseñanza.

Chalet en el que estaban el colegio de monjas Mercedarias. Calle de Provenza 283. Está intacto.

Josefinas de Cluny. Calle del Bruch 13. Está intacto y habitado destinado a casa de matrimonios viejos, asilo 
de la Generalidad de Cataluña.

Frailes Carmelitas. Calle Lauria 161. La iglesia moderna de estilo bizantino, ricamente decorado, construida 
según los planos del arquitecto Domenec Estapa y Domenech Manasana. En este convento e iglesia se refugi-
aron un oficial y varios soldados de los sublevados el 19 de julio y desde las torres de la iglesia dispararon sobre 
los que pretendían acercarse al edificio. La residencia fue vencida incendiándose el edificio mediante bidones 
de gasolina. Algunos frailes jóvenes se salvaron huyendo por los tejados, pero otros, entre ellos el superior y el 
oficial del ejército, fueron muertos al rendirse. Unos soldados fueron despojados de las armas, se les dio comi-
da y se les dejó en libertad. Este edificio ha estado mucho tiempo abandonado y hoy establecido en una sección 
de guardias de seguridad.

Damas catequistas. Del Paseo de Gracia 120. Lo único que queda de los chalets construidos a mediados del 
siglo pasado por el Marqués de Salamanca. En los primeros días de la revolución fueron expuestos en la verja 
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del jardín que da al paseo de Gracia varios cilicios, cadenas, y medallas que se hallaron en las habitaciones. 
Hoy sirve de local al “Casal Federalista d’Esquerra”.

Iglesia parroquial del Corpus Christi. Calle de Bailén 175. 

Monjas de la Sagrada Familia. Calle Provenza 338.

Misioneros del Corazón de María. Calle Coello 255. Construido en 1856. Edificio moderno de grandes dimen-
siones. Sufrió mucho por el incendio, y hoy está ocupado por la CNT.

Editorial F.T.D. De grandes dimensiones, sufrió mucho por el incendio. Está medio en ruinas.

BARRIO DEL ARRABAL

San Juan Salerno. Capillita que pasa desapercibida de la calle Tallers nº 7.

Iglesia de Belén. Muy hermosa y de gran capacidad de estilo barroco. Era la antigua residencia de los jesuitas 
y fue terminado a principios del siglo XVIII. Es de los edificios que según el decreto del 30 de abril de 1937 
deben conservarse por ser de interés artístico. Sufrió mucho por el incendio y amenaza ruinas.

Buen Suceso. También es de los edificios comprendidos en el decreto del 30 de abril de 1937, y a pesar del mis-
mo se está derribando.

Convento de Monjas. En la calle Xuclà nº 19 sirve de casa de huéspedes.

Capilla de la casa de huérfanos de la calle Elisabets. Está ocupada por la delegación de policía. 

San Lázaro. Iglesia románica muy escondida, muy cerca del Padró. También es de los edificios comprendidos 
en el decreto del 30 de abril de 1937 por su mérito artístico.

El Carmen nuevo o Jerónimas. Reconstruido por el Obispo Laguarda después de la semana de julio de 1909. 
Está sin ocupar.

Convento o colegio del orden de la Hermanas Agustinas. Edificio de la calle Hospital nº 3. Consta de cuatro 
pisos. Está destruido enteramente; las tiendas las ocupan comerciantes de antiguo establecidos en ellas.

San Antonio. Está situado en la Ronda de San Pablo y en la manzana comprendida desde la calle de Azera a 
la de San Antonio Abad. Había sido destinado a Escuelas Pías. La iglesia era de estilo gótico. Durante mucho 
tiempo sirvió de prisión a las patrullas de Control y de la FAI. También ocupaban dependencias el Ateneo Li-
bertino Faros del distrito V el síndico de la industria de la alimentación al Ateneo Cultural CNT y a la AIT, 
todos los cuales tuvieron que ser desalojados a la fuerza. Hoy hay guardias de seguridad. La iglesia también 
está comprendida en el Decreto de la Generalidad del día 30 de abril de 1937 como monumento de interés por 
su valor artístico-histórico.

Convento Carmelitas Terciarias de San José. En la calle del Hospital 67. Intacto.

Capilla del Ángel de la Guardia. En la calle del Hospital 28. Idem.

Monjas Darderas. De la calle del Hospital 69. Ocupado por el Sindicato de las artes gráficas de la CNT. Consta 
de cinco pisos y recientemente ha sido restaurado.

San Pablo del Campo. La puerta data de la primitiva construcción mozárabe de últimos del siglo X, habiéndose 
aprovechado en ella dos capiteles visigóticos. Lo demás del edificio es de la reconstrucción llevada a cabo a cos-
tas de los Condes de Belloc a principio del siglo XII. El claustro de reducidas dimensiones con arcos trilobados 
y penta lobulados es de últimos del mismo siglo. También es de los edificios comprendidos en el Decreto de la 
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Generalidad del 30 de abril de 1937 como monumento nacional. El edificio de la casa rectoral está destruido y 
anexo al mismo hay un caserón que se está reparando actualmente.

Santa Mónica. Llamada también San Jorge. Iglesia parroquial en la calle de Jaime Conte. Se está acabando de 
derribar.

San Agustín (Agustí Vell). De gran capacidad, construida a principios del siglo XII para substituir la del con-
vento ocupado por las tropas de Felipe V. Había la intención de derribarla. 

IZQUIERDA DEL ENSANCHE

Seminario. Fue incendiada principalmente la portería y una casita propia de la entidad de éste en la parte 
posterior, en la calle Consejo de Ciento. En los inmediatos de la revolución se destinó a Universidad Popular, 
entidad que fue un verdadero fracaso habiéndose limitado su actividad a unas cuantas conferencias. Actual-
mente sirve de casa a refugiados nº 3 Lluís Companys los cuales han ocupado todos los restos aprovechables 
del edificio. Se ha empezado a derribar la portería. Se ha quitado de encima de la puerta una gran imagen de 
San Agustín (Santo Tomás) que había, para lo que se ha debido abrir un boquete en la pared y se ha cerrado 
el tímpano, donde había un relieve que representaba León XIII concediendo permiso al Obispo de Barcelona 
para la construcción del Seminario.

Siervas de María. Calle Enrique Granados 16. Fue incendiada, saqueada y abandonada por mucho tiempo. 
Ahora se ha instalado el cuartel 19 de julio.

Hermanas de San José. Calle Enrique Granados 79. Sirve de ampliación al instituto Maragall.

Concepcionistas. Calle Valencia 252. Edificio construido en 1900. Se halla en muy buen estado de conservaci-
ón y en él se ha instalado el grupo escolar Bartolomé Cossio.

Esclavas del Sagrado Corazón. Rambla de Cataluña 83. La Generalidad la está habilitando para consejería de 
Hacienda.

Montesión. Este convento estaba en la Puerta del Ángel y la iglesia y el claustro, góticos del siglo XIV fueron 
trasladados piedra por piedra al actual emplazamiento en 1888. Es de los monumentos declarados histórico-
artísticos. Está ocupado por el cuartel Pi Maragall y en la fachada figura una gran imagen de la Virgen.

Colegio de la compañía de Santa Teresa de Jesús. Rambla de Cataluña 126. Intacto. Sirve de depósito de ma-
teriales sanitarios.

Convento de capuchinos de Pompeya. En la Diagonal, y muy moderno y bien instalado. En los primeros mo-
mentos revolucionarios los frailes lo ofrecieron como hospital, pero algunos fueron asesinados. Continúa en la 
fachada un letrero según el cual el hospital aun subsiste. Quedan también en las paredes algunos símbolos de 
la orden franciscana.

Parroquia de San José Oriol. De la calle Diputación, entre Casanovas i Villarroel. Muy moderna y lujosa, con 
notables mosaicos y un hermoso órgano. Todo lo del interior fue destruido. En la escuela parroquial que había 
en la parte posterior, con entrada por la calle de Consejo de Ciento, hay instalada un imprenta de Solidaridad 
Obrera y se trataba de dividir la iglesia en dos pisos para la ampliación de la misma.

Convento de las Adoratrices. Llamado vulgarmente “de la punxa” (la punta), en la calle de Casanovas 55 y 
Consejo de Ciento, fue construida en 1875. Destruida por el incendio.

Virgen del Sagrado Corazón de Jesús. Calle Muntaner con esquina Rossellón, fue incendiado. La iglesia ha 
sido derribada. En la residencia había establecido el colegio de San Miguel a cargo de misioneros del Corazón 
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de Maria. Se está habilitando para escuela. En este edificio hay montadas tres alas del claustro gótico del últi-
mo periodo procedente del convento de monjas de Jerusalén que fue incendiado y derribado en 1835.

Arrepentidas. Calle de Aragón 121. Destruido por el incendio.

Paules. Fundado en 1888. Calle Provenza 212. Sufrió poco por el incendio. Se halla instalada en ella la Colec-
tivización del mueble.

En la calle Cortes nº 471, chanfrán a la calle Viladomat, en un chalet de estilo noruego había un colegio de 
hermanas franciscanas, las que recientemente habían ampliado las construcciones. Está incautado por las Ju-
ventudes Libertarias que dicen destinarlo a Instituto Libre.

En la calle Viladomat nº 76 y 78 había la capilla del Santo Cristo que estaba abierta al culto público como su-
fragánea de la parroquia de Santa Madrona. Fue incendiada, y ha sido reparada y se destina a escuela.

En la calle de Sepúlveda correspondiente al nº 65 había el convento y capilla y colegio de las hermanas Salesi-
anas. Ha sido reparado.

Calle de Tamarit nº 80. Centro Catequístico. En él hay una escuela sindical.

Salesianos. Calle Floridablanca 41 y Casanovas, fundado en 1890. Ha sido reparada en parte y destinado a es-
cuelas bajo el patronato de la Generalidad de Cataluña.

Dispensario de San Vicente de Paul. Calles de Viladomat y Floridabalnca. En la actualidad funciona en este 
edificio un dispensario público.

Hermanas de San Vicente de Paul. Calle Aldana. Está incautado por la Generalidad de Cataluña.

Asilo del Sagrado Corazón. Calles de Aldana y Borrell. Se han hecho en él obras de reparación.

Calabria 5. Ocupado por el Sindicato de la Fosig, o sea de la agrupación gastronómica.

Restaurant Obrero de de Santa Madrona. Calle de Calabria nº 8 al 12. Pertenecía a la parroquia de Santa Ma-
drona. Se halla incautado por el Sindicato único del Agua y Combustibles de Cataluña.

Casa Antúnez. Tenencia parroquial destruida por el incendio.

Port. Monjas del servicio doméstico de la plaza de Basco de Garay, destruido por el incendio.

Convento de monjas Dominicas de la Anunciata. En la calle de Aníbal y Blasco de Garay. Fundado en 1890 y 
destruido por el incendio.

Convento de Franciscanas de la Concepción. De la calle de Basco de Garay, esquina a la plaza del mismo nom-
bre, de gran capacidad. Se está habilitando para grupo escolar.

Calle Bai 34. Escuela de los Hermanos Maristas. Abandonado. Hasta ahora había estado en poder del Sindi-
cato de la Madera. 

Parroquia de Santa Madrona. Calle Tapiolas 13. En poder del Sindicato de la madera. Este sindicato se ha in-
cautado también de la rectoría. Está destinado para escuela de artes y oficios de la industria de la edificación, 
madera y decoración de la CNT.

Santa Madrona Vieja. En la calle Fonthonrada. Fue destruida por el incendio y abandonada. Los vecinos han 
construido en ella un refugio en caso de bombardeo.
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HOSTAFRANCS

Parroquia del Ángel Custodio. Calle de San Roque esquina Vilardell. Está en ruinas por haber sido incendia-
da. Una de las puertas ha sido tapiada y las demás están cerradas. Sirve de almacén municipal.

Torre Damián nº6. Destinado a escuelas libertarias de las juventudes libertarias de Sans.

SANS

Iglesia parroquial. Plaza de Málaga. Derribada del todo por orden del teniente del alcalde del distrito.

Iglesia. De la plaza de la Concordia. Está en ruinas.

Colegio. De la calle de Olzinelles 6. Destinado a escuelas de la Generalidad.

LES CORTS

Salesianas del taller del Infante Jesús. De la calle del Carmelo. Destruidas por el incendio.

Carmelitas calzadas. De la calle de San Francisco. Idem.

Colegio de hermanas de la Doctrina Cristiana. Idem.

Talleres Tetinos del Niño Jesús. Idem.

Hermanas de la Sagrada Familia. Idem.

Iglesia parroquial. Derribada. Queda en pie el campanario.

Convento del buen Consejo. Calle de Joaquin Molins nº 11 bis. Destinado a preventorio judicial de mujeres.

Seminario mayor o de sacerdotes viejos. Calle del Remedio. Destinada a escuelas de la Generalidad.

Instituto Católico Montserrat. Calle Ermengarda nº 51. Destinado a escuelas de la Generalidad.

Colegio de Loreto. De gran capacidad. Sus terrenos comprenden cuatro manzanas del Ensanche. Fundado en 
1863 cerca de la carretera de Sarriá. Sufrió mucho por el incendio. Se halla en él un cuartel.

Patronato obrero. Calle del 26 de enero 25. Destinado a escuela.

Asilo de San Juan de Dios. Los hermanos fueron detenidos. Algunos se han reintegrado a sus tareas y cobran 
como enfermeros. Avenida 14 de abril. Destinado a hospital proletario de niños, en poder a la CNT.

SARRIÀ

Monjas Josefinas. Citas en la torre alta de Gironells, barrio de las Tres Torres o de Nena Casese. Se encuentra 
en buen estado de conservación. Incautado por la Generalidad para asilo de tuberculosos.

Hermanos de la doctrina cristiana. Colegio y convento citos en el paseo de San Bosco. Se halla en buen estado. 
Incautado por el Ayuntamiento para beneficencia.

Salesianos. Grandes talleres del Paseo de Don Bosco. Fundado en 1884. En buen estado de conservación. Ac-
tualmente incautado por la Generalidad y el Estado. Se utiliza por el Hispano-Suiza para los talleres de mate-
rial de guerra y cuartel de guardia de seguridad.
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Residencia de monjas capuchinas. Calle de Sarriá 38. Convetida en casa de vecindad.

Convento de Capuchinos llamado de Santa Eulalia. Fundado en 1887 en la calle del Padró de la Creu. Actual-
mente en buen estado de conservación. Junto con su parque está en poder de la CNT.

Monjas Veladoras. De la calle de San Francisco. Sirve de albergue a refugiados.

Siervas de María de la misma calle nº 13. Ídem.

Iglesia parroquial de San Vicente. Fue incendiada. El reloj de la torre no funciona. La cruz del tejado fue der-
ribada y permanece en el suelo de la plaza. Las puertas han sido tapiadas. Sirve de almacén de la CNT

La casa rectoral sufrió mucho por el incendio. Las puertas están tapiadas. Ambos edificios están en poder de 
la CNT.

PEDRALBES

Convento de Franciscanas de Pedralbes. Fundado por la reina Elisenda de Montcada a principios del siglo 
XIV de estilo ogibal, obra de Grau Miell. En la iglesia hay el sepulcro que se hizo construir en vida la funda-
dora y los de varias abadesas, con imágenes esculpidas en el ante-tecno. Claustro y aula capitular de grandes 
dimensiones. En la celda de la abadesa notabilísimas pinturas al fresco de Ferrer Basa del siglo XIV. No ha 
sufrido nada gracias a la energía del comisario de Museos D. Pedro Corominas. Todo el edificio fue incautado 
por la comisaría de Museos, la cual liquidó los animales domésticos que había y las ropas de uso de las religio-
sas. Hay intención de establecer en este convento el Museo de Arte Medieval.

Sagrado Corazón. Convertido en cuartel Wrosiloi fundado en 1869, situado en la calle de Santa Madrona. En 
este cuartel actualmente se aloja el cuarto batallón de tren del Ejército del Este.

Convento de los Ángeles. De reciente construcción. Está abandonado.

Asilo de las Darderas. De la calle de Capuchinos nº 74. Fundado en 1824. En buen estado de conservación en 
poder de la CNT.

San Pedro Mártir. Ermita moderna construida en mitad de la montaña de este nombre por los dominicos. Está 
intacta y abandonada.

Pequeña iglesia de la Sierra de Vallvidrera. Fue incendiada y está abandonada.

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Destinada al culto y actualmente se halla cerrada en poder del Ayun-
tamiento.

Santa Cruz de Olorde. Actualmente se halla en ruinas por haber sido incendiada.

Convento de monjas de la Natividad de Nuestra Señora. De la plaza de Bonad 4. Se halla en poder de la 
CNT.

Residencia de normalistas del Sagrado Corazón de Jesús. Debajo la torre de Fontanells. En la torre Alba en 
buen estado de conservación están instalados en ellas unos comedores populares.

Convento de monjas de San Pedro. De la calle de Engli vulgo Escorial. Son las monjas de San Pedro de las Pu-
elles, que construyeron esta residencia en 1887. Sufrió mucho por el incendio. La huerta y las ruinas han sido 
ocupadas por la Generalidad con destino a la escuela de Agricultura. El archivo que contenía documentos y 
códigos muy antiguos se ha perdido.
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Convento de los Jesuitas. Colegio y demás dependencias de jardines. Pertenece al Ayuntamiento de la Genera-
lidad y al Estado. La huerta está ocupada por el Sindicato de Campesinos de la CNT. En el edificio el Ayunta-
miento y la Generalidad han instalado colegios y el Estado un instituto de segunda enseñanza. Todo ello está 
en perfecto estado de conservación.

Convento de la Divina Pastora. De las Hijas de Jesús y María. Fue incendiado y completamente arrasado por 
orden del Ayuntamiento que dispone del solar.

Jerónimas. De la calle de Juan Sardá, antes José Anselmo Clavé nº 29. Ocupado por fuerzas del ejército.

Colegio de Escolapios. Fundado en 1894, de gran capacidad y condiciones, está instalado en él la escuela de 
guerra.

Paseo de la Bonanova esquina S. Delfín. Está intacto y permanece cerrado.

Paseo de la Bonanova esquina Horacio. Está instalado en él el orfanato Ribes.

Colegio de Hermanas de la Doctrina Cristiana de la Bonanova. Fundado en 1889. De gran capacidad y condi-
ciones sirve en parte de cuartel y en otra parte está instalado el grupo escolar Galileo.

Iglesia de la Bonanova. Era parroquia de San Gervasio y Protasio. Había sido ampliada modernamente y res-
taurada con bastante lujo. Está completamente cerrada.

SAN GERVASIO

Colegio de Jesús y María. De gran capacidad y condiciones en el Paseo de San Gervasio. Está intacto y en él 
está instalado el Sanatorio municipal.

Dominicas. De la calle de San Liborio. Fue incendiado.

Convento de Bernadas de Valldonzella. Del término de San Justo Desvern. Pasando muy pronto al lugar que 
ocupa el Centro Aragonés es donde fue quemado el 1909. Entonces se construyó el actual de gran capacidad 
en el que se están realizando obras por la Generalidad de Cataluña, siendo sacados los objetos de culto y des-
truidas las imágenes, incluso las piedras del exterior.

Bellesguart. Fue fundado en 1875. Está intacto, situado cerca de las ruinas del que fue palacio del rey D. Mar-
tín. Ocupado por la UGT.

Cotolengo Italiano. En el Paseo de Bellesguart. Fue abandonado a raíz de los hechos revolucionarios.

Calle Copérnico: Residencia de monjas. Destinada a guardería infantil de empleados de oficinas de la UGT. 

Templo expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús. De la cima del Tibidabo. La dirección correspondía a los Sa-
lesianos y los planos eran del arquitecto Sagnier. Fue incendiado y en él hay tropas.

Convento de Reparadoras. De la calle Ganduixer nº 132. Con una puerta de estilo barroco, estaba sin termi-
nar. Permanece sin utilidad, en buen estado de conservación.

Convento de Josefinas. De la calle Ganduixer 40, esquina Alicante. Están en él los niños del asilo de la Paloma 
de Madrid, habiendo corrido la habilitación del local a cargo del Ayuntamiento de Barcelona.

Teresianas. De la misma calle. Colegio de gran capacidad y condiciones, obra del arquitecto Gaudí. Se halla 
instalado en él un asilo de matrimonios ancianos del Ayuntamiento.
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Iglesia y Convento de las Magdalenas de la calle Vallmajor nº 5. Está situado en lo alto de la colina de la Bona-
nova. De gran capacidad, la iglesia sufrió el incendio. El convento sirvió de cárcel a los detenidos por la briga-
da de investigación a las órdenes inmediatas del Ministro de Gobernación. Actualmente se están practicando 
obras en él.

Mercedarias de la calle de San Gervasio. El cura fue el primero que fue a ofrecerse para trabajar en el hos-
pital de sangre que establecieron los hermanos de la Doctrina Cristiana en el colegio de la Bonanova. En los 
primeros días de la revolución este edificio no sufrió daño alguno. Está instalado en él el “Casal” de recreo y 
cultura de los sordo-mudos. 

Convento de Franciscanas de la Virgen de Jerusalén. En la calle de San Elías nº 21. Es de gran capacidad. 
Sirvió de cárcel a las patrullas de control. Se está habilitando para ampliación del preventorio judicial según 
proyecto del arquitecto Ribas.

Convento de Franciscanos de la calle Calaf. Fundado en 1904. Fue incendiado y saqueado. Está abandonado 
por completo; faltan hasta las campanas de la torre. Se proponen ocuparlo las fuerzas de aviación. El huerto 
está cultivado por unos vecinos.

Convento de monjas de San Juan de la calle de Farró. Construido en 1884. Estas monjas habían recogido el 
archivo de los Templarios y Hospitalarios de Cataluña, que es de grandísima importancia histórica. En los días 
de la revolución se apoderó de este edificio el Comité de la calle de las Carolinas que puso en él un letrero que 
dice “Hospital”, pero que encubría un depósito de armas y municiones, y se negó a entregar el archivo al de-
legado del servicio de archivos de la Generalidad, llegando a encarar los fusiles. El archivo hace poco que ha 
sido encontrado íntegro en una tienda de un ropavejero. 

En la Vía Augusta esquina Alforja se estaba construyendo una iglesia parroquial que sirve de almacén de la 
Colectividad de la construcción CNT y UGT.

Misioneros del Sagrado Corazón de la Avenida de la República Argentina 230. De reciente construcción, a 
pesar de ser una iglesia y una residencia muy disimuladas y casi catacumbarias, no fue respetada por los revo-
lucionarios, siendo incendiadas y saqueadas, y abriéndose una ancha fosa en el centro de la iglesia principal. 
Incluso han sido arrancadas las piedras del enladrillado. La puerta está abierta y el abandono y desolación son 
completos.

GRACIA

Ermita denominado del Carmelo. Fue incendiada y está abandonada.

Templo expiatorio de las “Almas del Purgatorio”, calle Escorial 155. Tenencia parroquial en construcción. Fue 
incendiado actualmente y está con las puertas tapiadas, de difícil utilización.

Santa Teresa del Niño Jesús. Plaza de Gala Placidia y calle de Benet y Mercader. Iglesia parroquial en cons-
trucción en parte, que se utilizaba con carácter provisional. Fue incendiada pero quedó poco perjudicada. Du-
rante los primeros días posteriores a la revolución continuaron las obras de construcción. Hoy sirve de almacén 
de material de construcción de la comisión administrativa de la propiedad urbana conocida con el nombre de 
“vivienda”.

Casa rectoral de la calle de Benet y Mercader. Convertida en casa de vecinos.

Ermita de la Salud; calles de la Salud y del Escorial. Pequeña capilla situada en finca particular. Fue incendia-
da y muy destruida. Después fueron tapiadas las puertas. De difícil utilización.



423

Padres Agustinos Misioneros de la Travessera de Dalt nº 63. Residencia amplia y de tres plantas, capilla en el 
interior. Estaba destinada a descanso de los padres misioneros. Fue desvalijada sin incendio ni destrucción, in-
cautada por la CNT y la FAI. Posteriormente fue ocupada por las fuerzas de aviación e infantería.

Santuario de San José de la Montaña. Iglesia, camaril, residencia de monjas y asilo de huérfanos. Fue incen-
diado el cuerpo principal quedando completamente destruidos la iglesia y el camaril. Ocupado primero por la 
CNT sin utilización concreta. Actualmente ocupan la parte no destruida fuerzas del ejército. Se estaba habili-
tando el cuerpo principal a cuyo efecto se hacen en las obras.

Madres Darderas (veladoras de enfermos); Travessera de Dalt y calle Sors. Destruidas las imágenes, muebles y 
ornamentos de la iglesia, sin incendio. La residencia, con sus muebles y enseres está intacta (a. 1938). Primiti-
vamente fue utilizada como hospital de la Cruz Roja, actualmente ocupada por las fuerzas de seguridad.

Ermita de Nuestra Señora del Coll. Antiquísima, fue incendiada en poder del sacristán.

Monjas misioneras de la carretera antigua de S. Genís. Fue incendiada. Permanece cerrada y abandonada.

San Jorge de Vallcarca (cerca del viaducto). Tenencia parroquial pequeña. Capilla de una sola nave. Fue incen-
diada pero sufrió poco. Utilizable sobre todo la parte interior que servía de habitación del guardián. 

Josepets. Plaza Lesseps. Iglesia parroquial. De una imagen de la Virgen de Gracia que había en la fachada, 
tomó el nombre la barriada. Esta iglesia era del siglo XVII. Tenía catacumba y casa rectoral. En el mismo cu-
erpo del edificio. Fue incendiada y se destruyeron las imágenes y la fachada. Posteriormente se han tapiado las 
puertas. Sin utilización por estar casi en ruinas.

Hermanitas de los Pobres. San Salvador, hoy Barbastro nº 29. Edificio moderno con capilla, residencia y asilo 
de viejos y un cuerpo auxiliar para lavadero y residencia del portero, con jardín y huerta. Fueron destruidos los 
ornamentos e imágenes de la iglesia sacándolos previamente a la calle. Depende actualmente de la Generali-
dad, cuya corporación sostiene el asilo.

Hermanas de la Caridad de la calle de las Carolinas, hoy de Juan Viñas. Edificio de tres cuerpos destinados a 
residencia de las monjas, escuela e iglesia respectivamente. La iglesia era moderna. Fueron destruidos los or-
namentos de la iglesia. Fue ocupada por la CNT y la FAI, destinándose a residencia del comité de defensa de la 
barriada de Gracia. Posteriormente fue ocupado por la brigada anti-gas y actualmente por fuerzas del ejército. 
Está en buenas condiciones de utilización.

Convento de Josefinas, de la calle adyacente a la de las Carolinas. No fue incendiado. Ha sido ocupado suce-
sivamente por los mismos elementos que ocupan el convento vecino de hermanas de la caridad. Es de poca 
capacidad.

Carmelitas Descalzas de la calle Montseny. Edificio en construcción, pero ya habitado en la parte construida. 
Con iglesia y convento. No fue incendiado. Los enseres y muebles quedaron intactos. Ocupado por la CNT y 
la FAI, y destinado a comedores populares “Federica Montseny”, comedores que han pasado de depender del 
Ayuntamiento.

Carmelitas de la Caridad, Salmerón 254 esquina Bailén. Residencia y capilla en forma de ángulo recto. No muy 
amplias. En el mismo había además colegio de párvulos y de niñas. Las imágenes y ornamentos fueron sacados 
a la calle y destruidos. Ocupado a raíz de los hechos revolucionarios por la CNT y la FAI, para hospital. Fue re-
tirado el mobiliario que no se destinó a este fin. El edificio ha sufrido algunas reformas. En el choque reciente 
de vagones del metro de la próxima estación de Lesseps fueron llevados aquí los heridos, pero se encontraron 
que no había medios de curarlos ni facultativos, por lo que resulta que el tal hospital es sólo un nombre y que 
los letreros que tal dicen deben encubrir otro destino poco confesable (sic).

San Felipe Neri, calle del Sol nº 5. Iglesia de gran capacidad. Fueron destruidas las imágenes y ornamentos 
para lo cual se los sacó a la calle. Cerrada.
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Iglesia de San Juan, plaza de la Virreina. Con casa rectoral en el mismo cuerpo del edificio, fue incendiada y 
actualmente sirve de almacén de la Colectividad de Pintores del distrito, de acuerdo con la comisión mixta de 
la vivienda.

Religiosas de la Divina Providencia, calle Verdi nº 95. De religiosas clarisas. Capilla de pequeñas dimensio-
nes. Fue incendiado y completamente destruido y profanado el cementerio que había por ser monjas de clau-
sura. Posteriormente ha sido derribado, y en el solar se está construyendo un edificio destinado a guardería 
de niños. 

San Juan Bautista de la Salle, era de los Hermanos de la Doctrina Cristiana. Fue quemado y destruido, total-
mente abandonado.

Colegio de Nuestra Señora de Gracia. Calle de Santa Ana. De los Hermanos de la Doctrina Cristiana. No fue 
incendiado. Utilizado para escuela.

Residencia de Señoras de la calle de Leopoldo Alas. Queda intacto.

Madres Teresas de San José de la calle Rubí 17, esquina Ventialitat. Con orfanato, en cuerpo de edificio bas-
tante amplio con capilla en el interior. No fue incendiado, en él se puso bandera de hospital de sangre. El 13 de 
febrero de 1937 fue tocado por un obús de un buque. Ocupado por la CNT, hoy abandonado.

Teresianas de la Travessera esquina de las calles Matilde. Sirve de alojamiento a refugiados.

Damas Negras. Travessera 78, fundado en 1870. Intacto.

Trinitarias calle de Torrijos 74. Intacto

Hermanas de la Presentación de la calle de Torrijos 52, con colegio de niñas. No fue incendiado. Permanece 
abandonado.

Edificio de la calle de Voltaire, esquina Milà y Fontanals. Está instalado en él el Ateneo Popular de Gracia.

Iglesia de Jesús, calle de Gracia 13, construida a raíz del sitio de Barcelona que dio fin a la guerra de Suce-
sión, a principios del siglo XVIII. Se está demoliendo. Se estaba ampliando. Fue incendiada quedando muy 
destruida. 

GUINARDÓ

Iglesia de la Virgen de Montserrat. Iglesia parroquial en construcción. Fue incendiada y destruida. Las puer-
tas están tapiadas.

San Francisco de Paula, de los frailes que poseían antes del 1835 el convento de la calle alta de San Pedro. En 
aquella fecha pudieron salvar la biblioteca, que pasó a este edificio, pero que pereció en el incendio que sufrió 
éste mismo en 1909. Este convento fue inaugurado en 1901. Fue incendiado.

La Clota, en el camino de San Genís. De monjas. Sirve de alojamiento a refugiados.

HORTA

San Genís. Parroquia foránea. Fue incendiada y permanece cerrada.

San Cebrián. Fue incendiado. En poder del Ermitano.

Hermanas de la Caridad de la calle Porrera. Intacto. Destinado a sanatorio.
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Convento de Dominicas de la Anunciata. Calle de Campoamor 47. Grandioso edificio de sólida construcción. 
El edificio fue respetado. Los objetos de culto desaparecieron. Están instalados en él unos comedores popu-
lares.

Iglesia del grupo de las casas baratas, llamada de Hermenegildo Giner de los Ríos. Edificio de construcción 
muy pobre. En los primeros días de la revolución se instaló en él la FAI. Hoy sirve de cine.

Convento de las Hermanas Teresianas, veladoras de enfermos, calle Lloret 82. Grandioso edificio. Tan solo 
fue incendiada la capilla. Hoy sirve de hospital tuberculoso y para el sanatorio de la Generalidad de Cataluña 
llamado “Sergent”. 

Casal de los Hermanos Maristas, calle Chapi 76. El edificio fue respectado. Los muebles y demás objetos de la 
iglesia y de la escuela fueron destruidos. Sirve de local social al partido socialista unificado de Cataluña, habi-
endo café y almacén de víveres y de pienso para el ganado.

Parroquia de San Juan, calle Campoamor 2. La iglesia, de sólida construcción, está en buen estado pero el teja-
do fue destruido en el incendio de que fue víctima en julio de 1936. De la casa rectoral y escuela anexa quedan 
tan solo las paredes. Sirve de depósito de gasolina para las fuerzas de aviación.

Parroquia de Santa Teresa, en la calle Lobregós. Destruida por el incendio. Era de modernísima construcci-
ón.

Tenencia de San Antonio de Padua en el paso de Fuentes Fargas, esquina Pedrell. Era muy sencillo. Destruido 
del todo.

SANTA EULÀLIA

Santa Eulàlia de Vilapicina. Iglesia nueva del paseo Fabra y Puig 358. Edificio de construcción moderna y po-
bre, tanto en el exterior como en el interior. Fue incendiado en julio de 1936, quedando a pesar de ello el edi-
ficio en buen estado. Lo más perjudicado ha sido el tejado. La rectoría aneja ha sido destruida del todo. Sirve 
de depósito de vencina para la aviación.

Iglesia antigua, calle de Pedro Artés. No ha sufrido daño alguno, estaba cerrada al culto. No tiene valor alguno 
y es de pequeña capacidad.

Convento de Jesús María de la calle de Santa Eulàlia o de Fabra y Puig 125. Destinado a asociación cultural 
libertaria. Escuela aeronáutica.

Convento de las Hermanas Dominicas de la calle de Amilcar 6 y 10. No fue incendiado. Todo lo referente al 
culto fue destruido. En él está instalado el grupo escolar “Méjico”.

VERDÚN 

Iglesia parroquial llamada de Santa Engracia. Fueron incendiadas la iglesia y la casa rectoral. En la casa rec-
toral hay establecidas escuelas.

SAN ANDRÉS

Iglesia parroquial, en la plaza de Orfila. La casa rectoral está en la calle del Pont 2. Ambos edificios fueron in-
cendiados. La casa rectoral puede decirse que está arruinada del todo. La iglesia sirvió en los primeros meses 
de almacén de productos agrícolas del Sindicato Agrícola, y actualmente sirve de almacén de gasolina de las 
fuerzas de aviación. Esta iglesia era moderna, de gran capacidad y ostenta una grande y visible cúpula.
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Convento de Padres Teatinos de la Sagrada Familia, calle de San Sebastián 55. Hoy dedicado a escuela gradua-
da. En los primeros meses fue destinado a hospital de sangre. Hoy, además de las escuelas, está establecida en 
este local la Asociación musical del distrito noveno. Edificio y mobiliario fueron respectados todos.

Casa de Asilo de San Andrés. Fundación benéfica de Agustín Milà. Era servido por religiosos de la Sagrada 
Familia. Se han hecho en este edificio grandes reformas y está destinado a enseñanza.

Convento de Hermanas Dominicas de la Virgen de las Mercedes, calle de Ramon Batí. Estaba dedicada a es-
cuela. En los primeros meses estuvieron instaladas en él las juventudes libertarias. Actualmente en una parte 
hay una escuela y en otra un local del Sindicato Único Fabril y Textil.

Patronato de Nuestra Señora de la Soledad, calle Torroja 2. Estaba dedicada a escuelas gratuitas para hijos de 
obreros. Actualmente hay en él el grupo escolar “Nueva Vida”.

Iglesia parroquial de San Paciano, calle de Blisa Gracía. Todo fue respectado. Actualmente hay instalados tres 
comedores “Durruti”.

Convento de religiosas Siervas de María, calle Ignacio Iglesias. En los primeros tiempos fue ocupado por el sin-
dicato de la industria Fabril y Textil. Actualmente sirve de alojamiento de refugiados y de local a la Comisión 
de Cultura de las Juventudes Libertarias.

Camp del Arpa – Tenencia parroquial y convento de Escolapias de la calle de Juan de Peguera. Fueron des-
truidos por el incendio.

San Martín de Porvensals – Iglesia del Espíritu Santo, esquina Padilla y Travessera. Sólo quedan las cuatro 
paredes por haber sido incendiada. Las piedras han sido utilizadas para abancalar unos huertos contiguos. Se 
ha destruido un refugio debajo.

Convento de Paulas Francesas, calle Roger de Flor 153. Permanece cerrado. Fue incendiado.

Lo mismo puede decirse del Convento de las Hermanas de la Sagrada Familia de la misma calle 224 que fue 
fundado en 1884.

Patronato Obrero de Poblet, Mallorca 220. Ocupado por guardias de seguridad. Intacto.

La Sagrada Familia. Templo que decía ser uno de los monumentales del mundo. Obra del arquitecto Gaudí, 
que hace muchos años se empezó a construir. Estaban construidas la cripta, la fachada del lado de levante lla-
mada del Nacimiento, con cuatro torres dedicadas a otros tantos apóstoles y sin ninguna piedra que no se escul-
turada. El ábside de estilo gótico moderno y una capilla del claustro. En la cripta había instalada una tenencia 
parroquial. El pueblo dijo que el 19 de julio unos curas, desde un arco a gran altura en una de las dos torres, 
habían disparado un cañón. Se incendió quedando sólo chamuscada una ventana de la derecha, pero pereció 
en el incendio la maqueta de lo que había de ser la obra total, obra del arquitecto Gaudí, que había costado al 
Ayuntamiento de Barcelona más de cien mil pesetas. Los cadáveres de la familia Bocadella, que administra-
ban los fondos que se recogían para la construcción y que estaban enterrados en la cripta, fueron sacados de 
sus tumbas.

Iglesia antigua, llamada vulgarmente de la Sagrera, de estilo gótico de los últimos tiempos con un tímpano 
esculpido en la puerta. No ha sufrido daño alguno y permanece cerrada. Iglesia parroquial moderna, ha sido 
derribada por orden del Ayuntamiento.

Iglesia parroquial del Rosario de la calle de Lepanto y Padilla. Había en ella una notable escultura de la Virgen 
de Pradel. Fue incendiada y está casi en ruinas. Al cabo de un mes de los sucesos, la chiquillería aun entraba 
en el interior y hacía fuego con los muebles.
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Sagrado Corazón, en la carretera de Mataró. Moderna, hecha con un legado de Doña Josefa Aranfo. Tenencia 
parroquial de Pueblo Nuevo. Sólo queda la fachada.

Iglesia parroquial de Santa María del Taulat o del Pueblo Nuevo. Derruida completamente.

Convento de las Dominicas de la Anunciata de la Rambla del Triumfo nº76. No ha sufrido daño. Estuvo en él 
instalada la patrulla nº 11.

San Pedro Pescador de la barriada de Pekin. Derruida totalmente.

San Francisco de Asís. Capilla construida recientemente para servir a una parroquia recién creada en el barrio 
de la Plata. Sólo quedan las cuatro paredes. Sirve el solar de almacén del municipio. Esta iglesia fue la primera 
que se incendió, pues ya quemaba por la tarde el día 19. El odio del vecindario contra ella se había manifestado 
ya hacía meses con la colocación de una bomba que al estallar derribó las puertas.
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APÈNDIX IV

BEAT DR. PERE TARRÉS I CLARET
“Diari de la situació de guerra a Barcelona. 
3 de maig 1937 a 22 d’agost”
Arxiu Tarrés. Barcelona núm. 8.5, pàg. 106-121
Fragment referent a la salvació de Montserrat
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BEAT DR. PERE TARRÉS I CLARET

“DIARI DE LA SITUACIÓ DE GUERRA A BARCELONA. 3 DE MAIG 1937 A 22 D’AGOST”

Arxiu Tarrés. Barcelona núm. 8.5, pàg. 106-121

Fragment referent a la salvació de Montserrat

El Dr. Pere Tarrés i Claret va néixer a Manresa el 1905, i morí a Barcelona el 1950. Fou metge i prevere diocesà 
de Barcelona. Era vicepresident del consell federal de la Federació de Joves Cristians de Catalunya. Visqué, 
al front, la sagnant guerra civil. Però abans va escriure un diari durant el període anterior a la seva entrada a 
l’exèrcit republicà. 

Ell residia a Barcelona. Tanmateix, quan va esclatar la guerra es trobava a Montserrat, practicant exercicis 
espirituals amb el Dr. Albert Bonet i Marrugat, fundador de la Federació de Joves Cristians de Catalunya 
(FJC). 

Un any després de la seva intervenció a favor del salvament de Montserrat, escriu aquestes interessants notes, 
exactament entre el 22 i 26 de juliol de 1937. En elles hom observa el drama dels inicis de la guerra amb la des-
trucció de “tots els temples de Catalunya”.

21 - VII - 37

Avui fa un any. Vam començar normalment el tercer dia del nostre recés a la Capella dels Germans (Montser-
rat), lloc on ens feien les meditacions i conferències litúrgiques. Se m’ocorregué mirar per una de les finestres 
obertes. Eren les sis del matí; des d’aquell mirador s’obirava la vall del Llobregat amb tota la seva bellesa. Cal-
culeu la meva emoció al veure al fons de la call la vila d’Olesa amb una columna fantàstica de fum negre que 
s’enfilava cel amunt en la placidesa del matí. El temple estava cremant. Cap dels meus companys s’adonà de 
res. En havent acabat l’acte vaig mostrar-ho secretament al Dr. Bonet. Continuàrem com els altres dies fins a 
les onze, hora en la que un dels Pares ens comunicà la greu situació a fi de que no trobessim estrany l’anormal 
situació referent a l’activitat del monestir. Abans de dinar el P. Abat em feu cridar i reunits en el despatx del P. 
Procurador, junt amb el P. Prior i el Dr. Bonet i algun altre, ens proposaren marxar a Barcelona juntament amb 
un amic meu, metge també, aleshores novici del Monestir, en cotxe i en calitat de metges trobant-nos verane-
jant, al sentir per la “Ràdio” els crits d’auxili i de manca de metges, anavem a reincorporar-nos als Hospitals 
respectius. El motiu però, era per anar a la Generalitat i demanar auxili, car es preveia un assalt (a Montserrat) 
per part dels incendiaris de la FAI dels pobles veïns.

El moment era greu i vaig impressionar-me. El meu company i jo menjàrem una mica de fruita; jo no tenia 
gens de gana; férem una visita al Santíssim des de les galeries; em vaig despedir dels meus amics els quals em 
donaren les adreces llurs perquè telefonés i avisés als domicilis respectius a fi que no sofrissin, i per últim en 
un cotxe ple de rètols de “Metge” i “Médico” amb una gran bandera blanca amb una creu roja improvisada i 
partirem.

Fins als Bruchs no trobàrem ànima vivent. En arribar al Bruch de Dalt, abans d’entrar al poble, ens sortiren al 
pas tres descamisats amb carrabines i uns mocadors al cap com bandolers de Sierra Morena.

Amb el gest que ens feren vam interpretar que ens deixaven el camí lliure i accelerant el motor ens llençàrem 
com uns esperitats per aquelles pendents avall, quan de sobte vam sentir un tret. No en ferem cas. Després 
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vaig sapiguer que anava dirigit a nosaltres per no haver-nos aturat. Estàvem, però, sota el mantell de la More-
neta. Al entrar al poble d’Esparraguera, un altre grup de revolucionaris amb armes i revòlvers ens aturaren i 
després d’explicar el motiu del viatge i mostrar els nostres carnets, ens feren pas apartant el tronc d’un arbres 
que ocupava la carretera de part a part.

Quan sortírem del poble, nova barricada i nova detenció; aquí fou més greu. Sospitaven de nosaltres; ens feren 
baixar, registraren meticulosament el cotxe, els nostres carnets de metge i no’ns deixaren passar. Argumentant 
el nostre objecte ens feren anar a buscar un passi al Comitè Revolucionari. Ens acompanyà un xicot d’uns 20 
anys amb un revòlver com una casa. El Comitè estava establert en un gran cafè. La nostra entrada causà sensa-
ció. Crits, blasfèmies, fum, rialles, soroll de càrrega de fusells, mentre donaven als interessats lliçons de maneig 
d’aquesta terrible arma.

Grollerament ens preguntaren què voliem. Forem atesos i amb l’ansiat passi, un paperet escrit en català i el se-
gell del Comitè, marxàrem més depressa que corrents, no sense, però, que ens fessin aturar al mateix lloc per 
registrar el nostre passi. Recordo que dirigia aquella pandilla un home castellà d’uns 55 anys, però el que ens 
cridava era un marrec d’uns 16 anys amb un fusell a la mà.

A la sortida d’Esparraguera, començàrem a donar-nos compte de la vertiginositat revolucionària. A cada pas 
trobàvem cotxes a velocitats boges amb banderoles rojes o negres i vermelles; d’altres amb un estel solitari i 
plens de gent descamisada, bruta, mal afeitada, armats fins a les dents, fent sortir per les finestretes del cotxe 
els canons de les ametralladores i fusells. La majoria de cotxes, plens d’impactes i vidres trencats i pintats amb 
rètols al·lusius a la revolta i dels diferents partits: CNT – FAI – POUM – UGT. D’un tros lluny amb la bocina 
es donaven el crit de guerra, tres cops de clàxon i que nosaltres havíem de contestar ràpidament infinitat de ve-
gades; i al passar-nos pel costat ens saludaven amb el puny clos, salutació que retornàvem de la mateixa forma. 
En el seu rostre sols hi descobríem odi, foc i set de sang.

Eren pels volts de les tres de la tarda, queia un sol cremant com el plom fos. No passava un alè d’aire. La Natura 
semblava morta davant l’horrible convulsió social de la nostra Pàtria. A Martorell nova parada. Martorell do-
nava la impressió del caos. Una infinitat de cotxes aturats davant del comitè, esperaven, alguns gasolina, altres 
aigua, tots els “passis” respectius. Entre blasfèmies i follia i un sol de foc i armes i punys enlaire ens feren un 
altre paperet en castellà, i quan poguérem marxàrem.

Al peu del pont de Molins de Rei, nova parada i ens feren treure la bandera del cotxe de la Creu Roja si no 
volíem que els volquessin el cotxe, car allò era senyal feixista —segons ell— a no ser que hi pintéssim un estel 
comunista. Al mig del pont i a la sortida unes barricades d’adoquins. Al sortir de Molins de Rei ens volien pren-
dre el cotxe i deixar-nos al mig de la carretera. A l’últim el bon sentit va imposar-se i bo i remugant, reconeixent 
la nostra qualitat de metges ens deixaren partir.

Sortint de S. Feliu de Llobregat ens creuàrem amb un autocar de Guàrdia Civil que talment hauríem dit esta-
ven embriacs, gesticulant i saludant-nos amb el puny enlaire. Aquesta escena em féu caurer l’ànima als peus. 
Un pobre home vell, assentat a la cuneta, que menjava no sé què en un pot de llauna de conserves buit, va salu-
dar també el nostre pas amb el puny...

A Esplugues ens feren carregar dues dones humanitàries que anaven a l’Hospital de S. Pau a oferir-se perquè 
els traguessin sang per les transfusions. Entràrem a Barcelona per Sarrià. Quin dolor en veure el primer tem-
ple encara fumejant, el de la Divina Pastora, entrant al Passeig de la Bonanova. Després l’església parroquial 
de la Bonanova, els Josepets...

Amb un salt vaig pujar a veurer els meus. Les meves germanes eren a casa com sempre, animoses, junt amb 
altres dues religioses més. Quina alegria! Llàgrimes i petons. escales avall cap a l’Hospital. El temple dels PP. 
del Cor de Maria i l’Editorial FTD encara cremaven a grans flames. Quin dolor! No havien respectat res els 
defensors de la llibertat. Arribàrem a l’Hospital. Al davant hi havia una barricada fantàstica amb la campana 
arrencada de la torre d’algun temple. Desde allí encara es sentia el tiroteig llunyà i l’espectacle de les metralla-
dores. Contínuament arribaven ambulàncies portant ferits. En un moment varen dur-ne tres. Encara recordo 
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els crits esgarrifosos d’una dona ferida mentre l’entraven a la sala d’operacions. L’Hospital era pleníssim de 
gent, preguntant pels seus, que no sabien si eren morts o ferits. Eren hores de confusió; les estadístiques s’ana-
ven fent lentament i no’s podia pas acontentar a tothom.  

Veiérem el Dr. Corachan, conseller de la Generalitat i a qui anava directament dirigida la nostra missió. Estava 
desesperat. Quan li diguérem què es podia fer pels PP. de Montserrat, amb un gest de desolació ens digué:

“Déu meu, al Cel els voldria jo!”

Va telefonar a la Generalitat i hi havia avaria a la línia. Ell va aleshores encarregar-se de veure’s amb Gassol 
(conseller de Cultura) i fer el que calgués.

A peu vaig sortir de l’Hospital. Tot eren cares estranyes, rostres embriagats d’odi, gent descamisada, contem-
plant amb aires de triomf i satisfacció les runes fumejants dels temples. Una onada d’indignació pujà al meu 
rostre i no poguí menys que sanglotar dissimuladament. Tots, tots els temples els havien cremat. Tots en nom 
d’una llibertat!

Al vespre des de casa, entre els meus, vaig veure la fumera que s’aixecava del Tibidabo intentant també cremar 
aquell temple...

[...]

S’ha reunit el sub-comitè de no-intervenció, sense que s’arribessin a entendre. S’ha aplaçat la reunió “sine 
die”.

Es lluita inusitadament als fronts del Centre i d’Aragó, havent en ambdós llocs, els rojos, de retirar-se de posi-
cions com afirmen en el comunicat oficial. Ha sigut intensament bombardejada Tarragona. Es calculen en més 
de cent el nombre de morts. També ha sigut bombardejada Girona, S. Feliu de Guíxols i S. Jordi i algun altre 
poble de la costa.

Es procedeix judicialment a desenterrar del cementiri de Moncada les víctimes assassinades impunement en 
aquell lloc pels esbirros de la F.A.I., els “nanos” de l’Eroles, Director General de Seguretat, amb l’aquiescència 
de Companys. Ho sabem per qui intervé en el jutjat: van desenterrar 6.000 morts.

Ha sigut fet acte de processament i presó a Dionís Eroles, que sota fiança ha estat deixat lliure provisional-
ment.

Ahir va celebrar-se una manifestació de mutilats de la guerra protestant a la Generalitat per no haver cobrat els 
seus havers des de el mes d’abril. La manifestació va impedir la circulació dels tramvies durant tres hores.

22 – VII – 37

Avui fa un any, de bon matí i a peu vaig anar a l’Hospital. M’havien requisat el cotxe i no sabia on parava. Ar-
reu la mateixa confusió de sempre (juliol 1936). A la capella de l’Hospital vaig ajudar la santa Missa i combre-
gar. La nau de la magnífica església era convertida en una immensa sala plena de llits. Oïr Missa i combregar 
puguí fer-ho fins el dia de S. Jaume (25 juliol 1936); i els dos últims dies a la magnífica capella d’alabastre de 
la Casa de Convalescència, procurant evitar l’ésser vistos, havent de fer una infinitat de cares i jeroglífics per 
evitar que els esbirros dels mossos ens descobrissin, car aleshores ja havia començat l’horrorosa matança de 
sacerdots, religiosos i gent catòlica.

En sortir doncs de Missa i haver esmorzat amb els germans, inconscient encara de la gravíssima persecució re-
ligiosa, vaig parlar amb en Corachan qui em dongué paraules satisfactòries sobre ço de Montserrat. Va assegu-
rar-me que la Generalitat a la nit havia tramès Mossos d’Esquadra per resguardar el Monestir.
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De l’Hospital vaig anar a peu a la Generalitat (juliol 1936). No funcionaven els autobusos, taxis ni tramvias. 
Tot era enervant i tràgic. Els mateixos rostres, els mateixos tocs de clàxon, armes, barricades i foc. Al Passeig 
de Sant Joan vaig veure encendre el temple-convent de la Punxa, crec de monges Saleses. Era imponent veurer 
el llangoteig fantàstic de les flames rogint per entre els finestrals entre núvols densos d’un fum negre que amb 
prou feines podia elevar-se. Al davant de la porta, la més vergonyosa de les vileses de la turba: l’exposició de les 
mòmies dels sepulcres profanats de les religioses.

A la Plaça de Catalunya no podia anar-s’hi de la fetor que desprenien els cadàvers dels cavalls putrefactes, que 
igual que a la Diagonal, no poguent-los retirar, es limitaven a ruixar-los amb substàncies inflamables i desin-
fectants; i així a foc lent, aixecant un fum fetidíssim, s’anaven consumint empestant la ciutat.

A la Plaça de Sant Jaume la confusió era gran. Al Palau de la Generalitat encara més. Vaig denunciar el meu 
cotxe per si podia recobrar-lo. Aconseguí parlar amb el Gassol després d’esperar tot el matí, i amb en Font, el 
seu secretari per inquirir-lo’hi la seguretat del Monestir de Montserrat. estaven esmaperduts. M’atengueren i 
reberen molt bé. El sol nom de l’Abat de Montserrat em predisposava a favor meu. aleshores s’estava organit-
zant una comissió presidida pel Dr. Solé i Pla, per incautar-se del Monestir en nom de la Generalitat. Al donar 
les gràcies a n’en Font per l’interès, aquest, emocionat, em prengué la mà i em digué:

“Res de gràcies! Doneu molts records al P. Abat! Digueu-li que estem amb ells! Montserrat és de tots, és patri-
moni de Catalunya! Bon viatge!”

Jo no vaig anar-hi. El Comitè d’incautació arribà al Monestir amb un quart de diferència de l’hora que hi arri-
baren els incendiaris amb grans camions d’Olesa, de Molins de Rei, Terrassa i Monistrol, disposats a no deixar 
pedra sobre pedra.

Montserrat estava salvat! La Verge havia vetllat pel seu alt castell guaita de Catalunya!

Mentres estiguí a la Generalitat, esperant a en Gassol, vaig introduir-me a la Residència, antiga Casa dels Ca-
nonges, on anaven recollint allò que podien salvar del foc i de les mans destructores , més encara que el foc, dels 
incendiaris de la F.A.I. el Poble Sobirà. Allí hi havia quadres de gran valor, escultures de marbre d’alabastre 
mutilades; de fusta mig cremades; llibres d’un valor excepcional, tot revolt, de qualsevol manera, descoberts 
sota el polsim d’una pluja menuda.

Aquella gent, que procuraven catalogar-ho vaig sentir com l’un deia a l’altre:

“Aquests bandarres ens han desfet el nostre patrimoni nacional!”

Un altre deia: “Imagina’t quina mena de gent són!” I explicava la següent anècdota:

“Estaven cremant el Seminari. Vam entrar al Museu on hi havia objectes d’immens valor. Darrera nostre una 
turba. Els diguérem que ens ajudessin a salvar les coses que més valien, ja que —deia— era impossible posar 
una valla a la seva set de foc i de destrucció. I saben un d’ells amb què ens va comparèixer tot entusiasmat, con-
siderant que allò almenys era una fortuna? Doncs amb una cigonya dissecada! Heus ací!”

I un altre va explicar aquest altre fet:

“Santa Maria del Mar —deia— cremava. Vaig pujar a l’arxiu i allí per terra arrant del foc hi vegí un llibre —que 
no recordo què va dir que era— i el vaig recollir per salvar-lo, i em surt un minyó d’uns 16 anys i em diu:

“- Tire Vd. esto al fuego, no sea que se contamine!”

Jo vaig contestar-li que me’l quedava perquè era molt bo. I aleshores ell, amenaçant-me amb el fusell, m’obligà 
a llençar-lo a la foguera.

Aquell mateix dia a la tarda fou assaltat i saquejat el local de la F. de J.C. (Fejocistes) de Catalunya i el seu lloc 
ocupat pels Pioners Comunistes de Catalunya.
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[...]

Actualment res de nou. Avui ha arribat el President d’Euzkadi, Aguirre. Se li ha tributat una gran rebuda.

[...]

Són prop de les dotze. Bombardeig horrorós. Se senten xiular les bombes. Produeix un efecte tràgic. És bom-
bardeig de mar. N’ha esclatat una davant de casa. Soroll infernal. Soroll de parets que s’ensorren , vidres que 
es trenquen, pols, fum, olor de pólvora. Una darrera l’altra. Al costat de casa cap més. Aquesta que ha explotat 
ací em penso que no ha fet desgràcies personals. Ha esbotzat l’Escola i ha deixat incomunicats als veïns. Ara 
els estant auxiliant. Ha durat uns 10 minuts. Tot Barcelona a les fosques. Són les 12 de la nit. Sembla que ja ha 
passat el perill. El nostre carrer està ple de runa. Ens diuen que dissortadament hi ha hagut víctimes al nostre 
barri. S’han esbotzat, diuen, dos pisos.

[...]

23 - VII - 37

Aquesta nit havem tingut la mort a dos passos. El veïnat està justificadament alarmat. S’està procedint ja al 
treball de reconstrucció de les cases que han sofert desperfectes.

El vaixell facciós llençà dotze projectils. Sortosament el nombre de víctimes són poques. No se sap encara.

24 - VII - 37

Han sigut cinc el nombre de morts amb motiu del darrer bombardeig. Fa una colla de dies que diariament és 
bombardejada una o altre o vàries a la vegada. I quan hom pensa en la proximitat del perill, després que ens ha 
passat a fregar, no n’hi ha per menys.

És horrorosa la potència dels obusos. Estan encara traient runa i més runa dels pisos enrunats.

El més impressionant de tot fou el sentir el xiular sinistre dels obusos sobre nostre, que hom imaginava on ani-
rien a caurer. Primer el seu xiular terrible, l’explosió a la poca estona. Al mateix temps el pitar dels vigilants i 
les sirenes i els crits de la gent, i el picar de les portes dels refugis... i tot això sota la placidesa d’un cel estrellat 
d’una nit clara de lluna plena.

Sense notícies de la guerra al front del Centre. Segons els comunicats rojos, res de particular.

Gran homenatges a l’Aguirre. No comprenc com aquest senyor pot acceptar amb dignitat els honors d’uns go-
vernants que tindran tot el que es vulgui de nacionalistes catalans —que no tenen res— però que no han vacil-
lat en enderrocar allò que tant per Catalunya com per Euzkadi constitueix la roca viva, la pedra angular, la 
condició essencial de tot sentiment de Pàtria, l’espiritualitat cristiana. Podrà, i de fet hi ha, pobles, nacions que 
aquella no la necessitaran per res; però per aquells dos pobles la Religió és quelcom com el rostre que carac-
teritza un individu. Catalunya separada de Déu mai serà Catalunya per llibertats de papers que tingui. A mi 
personalment em cauria la cara de vergonya de rebre un homenatge públic d’un poble que ha tractat d’anihilar 
el seu Déu. Em sortirien els colors a la cara de veure’m honorat devant mateix de les runes de la Casa de Déu.

Tindrà l’Aguirre els seus motius per obrar així; però nosaltres primer cercarem a Déu que el demés ja ens serà 
donat de sobrepuig.

25 - VII - 37
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Diumenge. Dia de Sant Jaume. Avui fa un any vaig oir missa i combregar per darrera vegada en una església: 
la capella bellíssima de la Casa de Convalescència de l’Hospital de Sant Pau. El pànic era enorme. Erem cinc 
persones i a cada moviment de la porta experimentàvem un sobresalt. I era natural; l’Hospital estava ple d’espi-
es començant pels mossos, gent d’un instint i uns fets horriblement criminals. L’endemà amb l’aquiescència del 
Conseller de Sanitat Dr. Corachan i de tota la Generalitat, foren expulsades les religioses, admirable institució 
barcelonina que tantes llàgrimes havia eixugat, i foren enduts presos els Germans, molts dels quals foren igno-
miniosament assassinats pel camí i un d’ells, el Germà Rius, fou degollat al peu de l’Hospital i rematat a trets 
de fusell i deixat allí, on algun dels mossos, d’alegria va dançar al seu devant amb un riure satànic, infernal.

[...]

Aquesta matinada a les tres i mitja, nou bombardeig, aquesta vegada per avió. Els barris atacats han sigut La 
Torrassa, Poble Nou, S. Martí, S. Andreu. Sembla que hi ha moltes víctimes. A La Torrassa sols, 27 morts i un 
centenar de ferits. Una fàbrica de municions volada; els quartels de St. Andreu destruïts, així com la Fundició 
Girona.

Els rojos han bombardejat  Càceres i Mallorca.

Ahir el Sr. Aguirre estigué visitant a Montserrat i segons la premsa va “elogiar l’exaltació del sentiment artístic 
català”. I al Sr. Aguirre no se li va ocórrer preguntar per on paraven els autors de tantes meravelles que ell tro-
bava admirables. Perquè si ho hagués preguntat se li hauria pogut contestar sense mentir que la majoria eren 
exiliats a l’estranger, i una trentena inicuament assassinats pel delicte únic d’ésser autors d’aquelles meravelles 
d’espiritualitat que admirava; àdhuc alguns d’ells que fugiren per la muntanya foren perseguits amb els gossos 
del Monestir i assassinats allí on els trobaven.

Brunete ha sigut reconquerit pels nacionalistes que han avançat 14 km. Pel sector de Teruel, l’exèrcit de Franco 
ha entrat ja a la província de Cuenca.

A Barcelona s’ha celebrat la primera conferència del P.S.U.C. al Palau de la Música Catalana, per tal de conti-
nuar l’estructuració del partit marxista català. És curiós observar que malgrat elogiar i copiar tant a la U.R.S.S. 
no es vegi, no es parli per enlloc del Cónsul A. Ovosgenko, que temps enrere el torbàvem per tot arreu. Això i 
altres símptomes, fa pensar que les relacions amb Rússia no deuen ésser tot el satisfactòries que fóra de desitjar. 
Aquest partit marxista del qual n’hi ha tres elements a la Generalitat i que pertaneix a la Internacional Comu-
nista (I.C.) es proposa res menys que fer de Catalunya una República socialista calcada a la Soviètica.

I això no ho consentirem mai! 
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Una anècdota de l’Hospital. Una mare s’entera de que el seu fill que ha tornat ferit del front, és a l’Hospital. 
Corre a veure’l i el troba amb un braç amputat. Pobre mare! Quin desesper de llàgrimes i gemecs! El fill pro-
cura animar-la dient-li que no es desconsoli car encara li resta un braç per treballar per ella. La mare, però, 
no s’aconhorta i el seu desesper és tal que davant l’espectacle l’han de retirar de la sala. Un cop fora la mare 
dessolada, ara és el fill el qui romp en un plor pregon i amarat de sentiment. Els seus parents i amics li tiren a 
la cara la seva poca valentia, i manca de fermesa, i el fill contesta:

“La meva mare plora perquè m’han tallat el braç, i jo ploro perquè, a més, m’han tallat els dos peus! 

Sobren els comentaris. I quantes escenes cada dia, deuen haver-hi com aquesta!”

 [...]

 A títol de curiositat:
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Una dotzena d’ous, dotze pessetes i d’un kilo de carn fresca se’n paga 20 pts. i venturós el mortal que té ganes 
de menjar-ne i en troba. Una terça de llagostins vint pessetes; una terça d’escamerlans 10 pts. S’acaben ja les 
patates, per aquestes hi ha cues de dues i tres mil persones. El mateix per l’oli i el sabó. La gent no pot rentar; 
qui pot fer-ho amb sabó moll és sortós. Fa dos mesos que no donen carbó.

 [...]

Aquesta nit ha sigut bombardejada la costa, d’una manera particular Mataró. La gent té un pànic enorme. A 
grans colles i carregats amb matalassos i coixins, se’n van a dormir a les andanes del “Metro”.

[...]

S’ha resolta la crisi de la Generalitat. Vegeu la llista del nou Govern. El President Companys engrillonat per la 
C.N.T. - F.A.I. De nou les figures odioses de l’anarquisme macularan els salons del Palau històric de la Gene-
ralitat. De nou hi entrarà autoritzat i a precs d’en Companys un home com en Garcia Oliver que en els primers 
dies de la revolta, cridava com un energúmen per la Ràdio: “¡Ara és la vostra hora obrers! Saquegeu, incen-
dieu, robeu!” Un home que al front de la Conselleria de Defensa en un dels anteriors Governs, estant en una 
ocasió fent un discurs als alumnes de l’Escola de Guerra, els deia, paraules textuals: “Jo no puc donar-vos ori-
entacions sobre estratègia, perquè la desconec. El que si podria manifestar-vos és la forma d’assaltar un banc, 
en quina cosa sols es necessita audàcia, molta audàcia, i jo us asseguro que tots els cops que havíem projectat 
havien tingut un èxit formidable”.

Aquest home, un cínic, un bandoler, un criminal perseguit per una colla enorme de jutjats, eliminat del Govern 
de la República, avui, serà rebut amb tots els honors pels homes rastrers de Catalunya.

No cal dir que el beat Dr. Pere Tarrés diu textualment que, com a cristià que és, perdona a Oliver i a “tots els 
enemics de Catalunya”. 
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Bachs Cortina, Mn. Josep 193
Bada, Joan 56
Badia, Mn. Joan 287
Badosa, Mn. Miquel 303
Baguer, Mn. Joan 338
Balaguer, Mn. Sebastià 350
Balcells, Josep 206
Baldrich,, Manuel 234, 296
Ballart, Mn. Carles 106
Balletbó, Mn. Salvador 324, 344
Ballou, Jenny 18
Banqué Massip, Mn. Lluís 244, 302, 309, 322
Barat, Mn. Joan 213
Barbat, Mn. Antoni 203
Barberà, Pere Bonaventura de 112
Barjau Rico, Santi 14, 16
Barjau, Mn. Francesc 131, 145
Bartrolí, Mn. Xavier 209
Basany, Mn. Pere 155
Bassegoda, A. 209
Bassegoda, Joan 165, 221
Bassols, Mn. Amadeu 322
Bastida, Mn. Xavier 142
Baucells, Mn. Florenci 152
Baucells, Mn. Ramon 61, 155
Beates (Dominiques) 60
Benedictins 60
Benito, Mn. Santiago 234, 296
Berenguer Tristany, Mn. Manuel 192, 231, 308
Bergós, Joan 265
Bermejo 92
Bernades 421
Bernanos, Georges 13, 25
Bernat, Mn. Joaquim 277
Bertan, Mn. Ramon 136, 209
Bertran, Mn. Xavier 185
Biblioteca Museu Balaguer 294

ÍNDEX ONOMÀSTIC
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Bilbao, Fèlix (bisbe de Tortosa) 65
Blancafort (organer) 235
Blanch, Josep 219
Blanquer, Mn. Blai 347
Blasi 175
Boada Barba, Josep 315, 322, 329
Bocadella 426
Boira, Francesc 131
Bonanova 421, 422
Bonet Armengol, Jordi 189, 329
Bonet Armengol, Mn. Lluís 155, 212
Bonet Balta, Mn. Joan 186
Bonet Garí, Lluís 159, 213, 216, 217, 219, 325, 339, 
358
Bonet Riera, Mn. Lluís 280
Bonet, Mn. Miquel 283
Bonet, Mn. Salvador 334
Bonet, Sebastià 343
Bordoy, D. E. 189
Borràs, Manel (bisbe auxiliar de Tarragona) 65
Borràs, Mn. Ramon 348
Bosch, Mn. Artur 137, 331
Bosch, Mn. Joaquim 258
Bosch, Mn. Pere 230
Bosch, Mn. Pius 174
Bosco, Sant Joan 419
Bot, Mn. Miquel 315
Botey, Francesc 186
Boudet, Claude 28
Brias, Mn. Antoni 200
Bros, Mn. Lluís 145
Brossa Homet, Mn. Lluís 185
Brugal, Josep 257, 287
Brugal, Mn. Pere 336
Brugarolas, Mn. Lluís 271
Brullet, Miquel 200, 206, 207, 212
Buch, Josep 29, 95, 96
Bundó, Mn. Josep 131
Burés, Mn. Josep 234
Busquets, Jaume 334
Busquets, Mn. Joan 361
Cabús, Mn. Joan 142, 212
Caixa del Penedès 132
Calmet, Mn. Joan 303
Camils 60, 412
Campo, Mn. Josep 315
Camprodón, Mn. Pere 158
Camps, Mn. Salvador 325
Camús, Albert 22
Canalias, Mn. 203
Canals, Mn. Antoni 359
Canals, Mn. Daniel 257

Canas Padró, Mn. Gabriel 158, 307
Canellas, Mn. Francesc J. 352
Cañís, Mn. Joaquim 117
Cañizar, Mn, Josep 296, 311
Canosa, Marià 217
Cantó Marco, Jordi 131, 251, 280, 284, 294, 296
Cantons, Mn. Pere 236
Canudas, Mn. Josep 277
Caputxines 420
Caputxins 60, 90, 187, 412, 417
Carbonell, Mn. Josep 259
Cardó, Carles 15, 37, 41
Cardús, Mn. Josep 323
Cardús, Salvador 358
Caritat, germanes de la 423, 424
Carmelites (de la Diagonal) 90
Carmelites (Josepets) 60, 65, 177
Carmelites Calçats 90, 419
Carmelites de la Caritat 423
Carmelites Terciàries Descalces 60, 416
Carmona, Claudi 190
Carrau Puig, Mn. 142
Carrera, Ramon 192
Carreras, Lluís 67
Cartanyà, Josep (bisbe de Girona) 65
Cartoixans 60
Carulla Serra, Mn. Josep 234
Casabella, Mn. Miquel 336
Casacuberta, Mn. Caietà 168
Casadevall, Salvador 309
Casamitjana, Mn. Josep 296
Casanova, Mn. Santiago 233
Casanovas, Deodat 161
Casanovas, Mn. Josep 325
Casas (beat) 50
Casas, Mn. Régulo 269
Castellà, Mn. Jaume 277
Castells, Mn. Llorenç 244
Castelltort, Josep (bisbe) 358
CEDA 48, 49, 208
Cervantes, Mn. Antoni 184, 206
Clariana, Salvador 269
Clot, Mn. Pere 278
Clota, La 424
Clusellas, Mn. Antoni 193, 330
CNT 23, 24, 37, 42, 43, 49, 51, 66, 70, 89, 203, 218, 
238, 280, 283, 416, 418, 420, 422, 423, 424, 432
Codina, Mn. Pere 105
Codinach, Mn. Josep 232
Col·lectivitat de pintors 424
Col·lectivització del moble 418
Colet, Mn. Jaume 249, 358
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Coll Fort, Mn. Antoni 142
Coll, Mn. Jaume 278, 295
Colom, Mn. Miquel 148
Colomer, Mn. Domènec 326
Comas 216
Comas Xirau, Mn. Joaquim 282
Comas, Mn. Carles 247 
Comas, Mn. Joan 362
Comellas, Valentí (bisbe de Solsona) 65
Comitè de Sabadell 17
Comitè Revolucionari d’Esparraguera 432
Companyia de Jesús 60, 84
Companyia de Santa Teresa 60
Companys, Lluís 37, 41, 42, 64, 65, 417, 433, 437
Comunistes de Catalunya 434
Concepcionistes 417
Congrés d’Escriptors Antifeixistes 28
Congrés Eucarístic Internacional XXXV 191
Conte, Jaume 417
Cor de Jesús, monges 414
Cor de Maria, missioners 417
Cor de Maria, pares 432
Corachan 433, 436
Corominas, Pere (comissari) 420
Cortinas, Mn. Josep 106
Cossio, Bartomeu 417
Costa Fontdevila, Mn. Antoni 277
Costa, Mn. Antoni 233
Costella, Mn. Jaume 231
Cot, Mn. Joan 232, 244, 324
Crespiera, Mn. 245
Crespi, Mn. Jaume 242, 359
Cros, Casa 133
Cucurull, Mn. Josep 265
Cunill, Mn. Josep M. 314
Cunill, Mn. Ramon 193
Cuscó, Mn. Balbino 159
Cuspinera, Mn. Jaume 191, 352
D’Uranga, Hilari 63
Dachs Andreu, Mn. Eudald 319
Dames Negres 186
Dames, catequistes 415
Danés, Josep 76
Darderes, 60, 416, 420, 423
Darius Vilas 5
Dasquens, Mn. Jaume 350
Daumal, Ramon (bisbe) 340
Dawson, Cristopher 28
De Gasperi 25
Deix Serra, Mn. Francesc 175, 186
Deix, Mn. Josep 209
Delger, Mn. Joaquim 119

Despujol (canonge) 96
Díaz Gòmera (bisbe administrador de Barcelona) 
122
Díez 338
Diputació de Barcelona 268, 318, 322, 362
Divina Pastora (religioses) 60, 118, 414, 421
Divina Providència 424
Doctrina Cristiana, germanes 422, 424
Doctrina Cristiana, germans 421
Domènec Massana, Josep 175
Domènec, Josep 350
Domingo, Marcelino 49
Dominics 60, 412, 414
Dominiques (religioses) 47, 421, 425
Dominiques de l’Anunciata 60, 418, 425, 427
Dominiques de la Mercè 426
Duc d’Alba 25
Duocastella, Mn. Rogeli 230
Duran i Sampere 29, 95
Duran Reinals, Raimon 164, 317
Duran Rius, Mn. Ròmul 347, 361
Durruti 426
EC 24
Editorial FTD 416, 432
Elias, Mn. 245
Elisenda de Montcada 420
ERC 24
Ermengol de Sarrià, pare 187
Eroles, Dionís 433
Escala, Mn. Joan 175, 259, 260
Escales (bisbe) 413
Escofet 41
Escola de Guerra 437
Escolàpies 415, 421, 426
Escolapis 60
Escoles libertàries de Sants 419
Escudé 358
Escudero, Francesc 190
Escudero, Mn. Santiago 148, 335
Espanya, Josep M. 65
Espuny, Mn. Rafael 280
Esquerra Republicana de Catalunya 48, 49
Estadella (bisbe) 287
Estefanell, Mn. Jaume 214, 236
Estepa, Domènec 415
Ester Palau, Mn. Salvador 304
Estevadeordal, Mn. Josep 235
Esteve, Mn. Josep M. 234, 308
Estrada Nubiola, Tomàs 259
Estrada, Mn. Jaume 218, 247
Estrada, Mn. Joaquim 341
Estruch Piera, Mn. Miquel 191, 228, 238
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Euskadi Buru Barsaia 64
Exèrcit de l’Est 420
Fàbrega, Ángel 4
Fábregas Vila, Mn. Antoni 317
FAI 23, 24, 37, 42, 45, 49, 51, 55, 67, 247, 314, 325, 423, 
425, 432, 433, 434
Farrés Poch, Mn. Josep 239
Farriol, Mn. Pere 335
Faura, Daumal 62
Faura, Mn. Pau 326
Fejocistes 55, 60, 70, 434
Felguera, Can 354
Felip V 413, 417
Feliu Domènec, Mn. Josep M. 266
Ferrando, Mn. Francesc Xavier 274
Ferré, Mn. Jordi 155
Ferrer Bassa 420
Ferrer, Mn. Jaume 338
Fets de Maig de 1937 24
Figueras, Jordi 178, 262
Figueras, Mn. Eusebi 145
Figuerola (conde) 174
Filles de Jesús i Maria 421
Filles de la Caritat 60
Fills de la Sagrada Família 60
Fills de Maria 111
Fisas, Antoni 118, 184, 189, 221
Florensa 145
Folc i Torres 29
Folguera, Francesc 113, 143, 185, 192, 214, 281, 335, 
341, 347
Folguera, Josep 160
Font 434
Font Figuera, Mn. Eduard 329
Font, Jaume (vicari general de Vic) 69
Font, Mn. Pere 245
Font, Ricard 309
Forn, Mn. Manuel 131, 294
Fornaguera 359
Fornés, Jaume 305
Forrallach 328
Fort, Mn. Jordi 238
Fortino, Mn. Josep 105, 218
Fortuny, Mn. Joan 295, 355
Fradera, Mn. Francesc 219, 268
Francesc Colomer, Mn. Salvador 304
Franciscanes de la Misericòrdia 60
Franciscanes de la Verge de Jerusalem 422
Franciscanes de les Concepció 418
Franciscanes de Pedralbes 420
Franciscanes Missioneres de la Nativitat (Darderes) 
60, 416, 420

Franciscans 183
Franco 13, 18, 22, 23, 24, 29, 59, 61, 62, 63, 66, 69, 72, 
84, 91, 92, 105, 231
Front Català d’Ordre 47, 49, 287
Front d’Esquerres de Catalunya 47, 48
Front Popular 49, 68, 265
Gallemí, Mn. Alexandre 259
Gallifa, Lluís 212
García Oliver 41, 68, 437
Garcia Porta, Mn. Lluís 265
Garcia, Mn. Amadeu 131
Garcia, Mn. Josep M. 242, 309, 352
Garriga, Mn. Josep M. 242
Garriga, Mn. Llorenç 308
Garriga, Mn. Ramon 345
Garzón 3
Gassol 65, 433, 434
Gaudí Parla (exposició) 268
Gaudí, Antoni 126, 148, 189, 268, 421, 426
Geli, Mn. Moisès 192
Generalitat de Catalunya 413, 415, 416, 417, 418, 421, 
423, 425
George Orwell 18, 19
Germanabit (exposició) 337
Germanes de Sant Josep 60
Germanes Escoles Cristianes 60
Germanetes dels Pobres 423
Germans de la Doctrina Cristiana 412
Germans de Sant Gabriel 60
Gibernau, Mn. Laureà 349
Gibert, Mn. Pere 334
Gil Nebot, Leopold 183
Gili, Mn. Carles 218, 245, 339
Giner de los Rios 425
Giralt, Mn. Josep M. 218, 259
Giralt, Xavier (pintor) 221
Girona Pascual, Mn. Josep 317, 331 
Gironés, Mn. Manuel 177
Godayol, Mn. Ramon 282
Gol, Mn. Pere 228
Gomà 15, 37, 39, 40, 41, 72
Goñi, Marcos 62, 63
González, Mn. Lluís 218
Grabulosa, Mn. Lluís 214
Grané, Mn. Ramon 228, 233
Griera, Mn. Antoni 351
Griera, Mn. Xavier 118
Gros, Mn. Josep 145
Gros, Salvador 324
Guardiet Pujol, Mn. Josep 336
Guardiola, Mn. Josep 278
Guarino 165
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Güell 268
Guibernau, Mn. Laureà 200
Guilera, Mn. Joan 142
Guillamet, bisbe de Barcelona 118
Guitart, Justí (bisbe d’Urgell) 65
Guixà, Mn. Jaume 161
Gumà Cuevas, Joan 259
Gurri 165, 212
Gusi, Celestí 252
Gustems, Mn. Joan 361
Hispano-Suiza 419 
Homar, Josep 63
Homs Guixà, Mn. Josep 183
Hospital Euskadi (Barcelona) 63
Hospitalàries, germanes 436
Hospitalaris de Sant Joan de Déu 60
Hospitalaris, germans 436
Hospitalers 422
Huix (bisbe de Lleida) 65
Hull, Cordell 22
Huxkey, Aldius 28
IC 436
Irujo, Manuel 67, 68, 69
Irurita (bisbe de Barcelona) 7, 35, 37, 40, 41, 44, 59, 
61, 62, 63, 65, 82, 122, 192
Isart, Mn. Joan 143
Izard, Mn. Raimon 317
Jackson, Gabriel 67
Jaume I 113
Jerònimes 421
Jerusalem, monges 418
Jesuïtes 190, 421
Joan Bosco, Sant 183
Joan II 413
Josefines 419, 421, 423
Josep Oriol, Sant 168
Josepets (carmelites) 177
Jubany (cardenal) 4, 70, 186, 191, 202
Jujol, Josep M. 231, 269, 274
Julià Serrahima, Josep 316
Julià, Mn. Josep 302
Juncà, Mn. Josep M. 191
Juncosa, J. 155
Junqueres, monges 415
Junta de Museus de Barcelona 29
Justes, Mn. Joan 234
Juventudes Libertarias 106
Koestler 15, 17
Koltsov 23
La Pira Giorgio 18
La Plana C. 14, 16
Labarta, Francesc 175, 271

Laguarda (bisbe de Barcelona) 113, 416
Largo Caballero 68
Liceu de Catalunya 268
Llauger, Mn. Jaume 358
Llauger, Mn. Emili 349
Llaverías, Mn. Josep 236
Lleó XIII 122, 417
Lleó, Lluís 16
Llibertari, El 43
Lliga Catalana 48, 64, 287
Lliga de Perseverança 55, 60, 61
Llimona, Josep 113, 126
Llombart, Mn. Joan 165
Llongueres Galí, Bartomeu 185
Llorenç (bisbe de Terranova) 86
Llorens, Mn. Josep 251, 295, 322
Llull, Bernat, ardiaca 165
Lobo, Ricard 354
Lochner 413
Lorda, Mn. Epifani 177
Lorenzane 126
Macià 65
Magdalenes 90, 422
Maison Bafitte 92
Maldà, Baronessa 63
Malet 145
Malgosa, Mn. Francesc 329
Malraux, André 23
Manasana, Domènec 415
Manau, Mn. Joan 119
Manent, Albert 56, 59
Maragall (poeta) 39
Mare de Déu de les Aigües 315
Mare de Déu de Lladó 315
Mare de Déu del Grau 94
Marés, Frederic 335
Marí, Mn. Lluís 343
Mariné, Mn. Ramon 203, 221, 304
Maristes (germans) 60, 415, 418, 425
Maritain, Jacques 18, 19, 28
Marquès de la Mina 148
Marquès, Joan 213
Marquès, Mn. Lluís 207
Martí Bonet, Mn. Josep M. 5, 30, 56, 175, 248, 262, 
334
Martí I 413, 421
Martí Puntas, Mn. Lluís 189
Martí, Mn. Antoni 239
Martí, Mn. Frederic 268
Martí, Mn. Joan 345, 362
Martí, Mn. Lluís 361
Martí, Mn. Rafael 200, 236
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Martín Díaz 355
Martínez Montfort, Mn. Francesc 304
Martínez Santos, Mn. Àngel 304, 325
Martínez, Mn. Jesús 345, 362
Martorell, Jeroni 287, 290
Martorell, Josep M. 106, 188, 191, 329, 341
Martorell, Mn. Josep 311
Mas, Agustí 59
Masaguer, Josep 278
Masdéu, Mn. Josep 328
Masdexexart Castellà, Mn. Joaquim 189
Masó, Mn. Joan 320
Masriera, Mn. Joan 103, 218
Massó, Mn. Joan 159, 185, 212
Masvidal, Mn. Jaume 191
Mata Munné, Mn. Joan 249, 251
Matute, Mn. Francesc 239, 349
Mendoza Espín, Mn. Josep 187, 280
Menors Conventuals 60, 61
Mercedàries 415, 422
Mercedaris 60, 90
Mestre Salla, Fèlix 131
Mestres, Fèlix 277
Milà, Agustí 426
Millenum (exposició) 268, 291, 337
Mínimes 60
Mínims 82
Miquel, Mn. Joan 200, 330
Miquel, Rosa 164
Miquela Esteve, Mn. 191
Miquela, Mn. Francesc 191
Miravitlles, Jaume 5, 29
Miró, Mn. Josep 238
Misser, Mn. Salvador 262
Missioneres de la Concepció 60
Missioneres de la Sagrada Família 187
Missioneres Immaculat Cor de Maria 60
Missioners de l’Immaculat Cor de Maria 60
Missioners dels Sagrats Cors de Jesús i Maria 60
Modrego Casaus, Gregori 4, 47, 72, 79, 106, 134, 181, 
182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 
193, 239, 252, 265, 271, 284, 309, 315, 319, 334, 343, 
354
Moliner, Joan 248
Molins Pont, Mn. Antoni 304
Monàrquics 48
Monfort, Mn. Lluís 152
Monfulleda, Josep 136
Monjo, Enric 358
Montmany, Mn. Josep 203
Monreal, Lluís 92
Monserdà, Mn. Daniel 349, 350

Monsó Vigo, Josep M. 186
Montañà, Mn. Josep 345, 362
Montaner, Joan 349
Montfort, Mn. Joaquim 214
Montoliu, Mn. Francesc 119, 269
Montpaó 355
Montseny, Federica 68, 423
Montserrat, Mn. Francesc 280
Montserrat, pares benedictins 433
Mora, Enric (arquitecte) 206, 214, 307
Moragas, Joaquim de 183, 239
Morgades, Josep (bisbe) 287
Moviment Nacional 72, 91
Mujal, Mn. Pere 148
Muntaner, Mn. Josep 122
Muntanyà, Pau (pintor) 212
Museu Mar i Cel 282
Museus, comissaria 413
Nàjera, Mn. Juli 280
Nativitat de Nostra Senyora 420
Nin, Andreu 66
Nit de Sant Bartomeu 25
Nonell, Mn. Joan 207, 218, 311
Noy, Mn. Salvador 230
Núñez, Pere 221
Olivares 15
Olivares, Mn. Josep 161
Olivella, Mn. Albert 315
Oliveras, Mn. Santiago 125, 175
Ollé, Mn. Carles 112
Oller, Mn. Amadeu 189
Ordóñez, Mn. Santiago 362
Oriol Bohigas 106
Orobitg, Mn. Fidel 304
Ovosgenko 436
Padrós, Joan 113, 200, 213
Padrós, Mn. Manuel 359
Pagès, Mn. Narcís 330
Palet, Mn. Joaquim 206
Pallàs, Camil 316, 322, 326
Palomera, Mn. Ramon 233
Palos Serra 113
Paradeda, Mn. Enric 258
Paradeda, Mn. Josep 216
Parcerisas, Mn. Josep 234
Pardell 17
Parés, Francesc 59
Partit Català Proletari 48
Partit Comunista de Catalunya 48
Partit Republicà d’Esquerres 48
Pascual, Mn. Antoni 213, 217
Pastanya, Àngel 24
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Paüles, germanes 415, 418, 426
Paüls 418
Pavía, Josep 94
Paz, Octavi 17
Pech, Mn. Alexandre 148, 177
Peiró, Joan 68
Perales, Mn. Josep 190
Pere de Portugal (contestable) 165
Pere III 85
Pere IV 132, 413
Perelló, Joan (bisbe de Vic) 65
Pericas, Josep M. 106, 117, 119, 148, 175, 218, 343, 
411
Peris, Mn. Joan 233
Pétain, Philippe 4
Pi, Mn. Josep 360
Pia Almoina 291, 336
Pia Societat de la Santa Creu 60
Pibernat, Mn. Salvador 348
Pigrau, Mn. Ramon 231
Piña, Mn. Antoni 302
Piqué, Enric 130
Piqueras, Mn. Carles 235
Pius XI 15
Pius XII 28
Pla Adell, Mn. Josep 159, 190
Plandolit, Mn. Josep 342, 354
Plans, Mn. Ot 231, 328
Playà, Mn. Joan 145, 158, 174, 266
Poch, Mn. Josep 348, 352
Pons Piñol, Mn. Josep 294, 354
Porqueras, Joaquim 178
Portolés, Josep 60
Posa, Mn. Andreu 270
Pou, Mn. Francesc 359
POUM 24, 48, 66, 432
Pradel, Mare de Déu 426
Prat, Mn. Trinitat 158
Prats, Mn. Pasqual 282
Prats, Mn. Rafael 158, 281, 343
PRE 24
Pruna Serra, Mn. Jaume 187
PS 24
PSUC 24, 271
Puig Boada, Isidre 118, 141, 152, 247, 284, 303, 317, 
320, 321, 331
Puig i Cadafalch 212
Puig Janer, Josep 286
Puig Janer, Manuel 105, 148, 158, 186, 188, 189, 190, 
242, 264, 266
Puig, Mn. Antoni 251
Puig, Mn. Armand 177

Puig, Mn. Lluís 148
Puig, Mn. Ramon 330, 360
Puigdomènech 142
Puigdueta, Mn. Andreu 278
Pujadas, Mn. Tomàs 287, 288, 330
Pujol, Agustí 155, 161, 252
Pujol, Mn. Antoni 345
Pujol, Mn. Francesc 247
Pujol, Mn. Lluís 220
Pujol, Mn. Miquel 141, 155
Quiroga 49
Radicals 48, 49
Rafanell, Mn. Jaume 234
Raventós Giralt 58
Reig, Mn. Camil 131
Religiosos Sant Pere ad Vincula 60
Renovació Espanyola 48
Reparadores, germanes 60, 414
Reverter, Mn. Lluís 218, 252
Revista Blanca 43
Riba Casas, Josep 360
Riba, Francesc de 315
Riba, Mn. Joan 283
Ribas, Marià 199, 329, 422
Ricart, Josep 61
Ricart, Pere 209
Riera Puig 216
Riera, Antoni M. 155
Rifé, Mn. Pere 202
Rigau, Mn. Manuel 320, 331
Rigol, Mn. Aleix 296
Rigualt, Mn. Joan 316
Riu Germà 436
Riudor Carol, Lluís 122, 181
Rius Falcó, Mn. Joan 255
Roca, Mn. Joan 334
Roca, Mn. Joaquim 269
Roca, Mn. Manuel 277
Roca, Mn. Martí 347
Roca, Mn. Pere 355
Rodríguez Lloberas, Josep 172
Rodríguez, Eugeni 60
Roig Piera, Josep O. 134
Roig, Mn. Francesc 200
Roig, Mn. Joaquim 143
Roig, Mn. Josep 105
Rojas, Carlos 41
Roldán, Mn. Joan 269, 302
Romaní Rius, Marià 174, 349
Ros de Ramis, Joaquim (arquitecte) 271, 284
Ros Ràfols, Mn. Joan 160
Ros Vila, Josep M. 183, 308
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Rosell, Mn. Jaume 238
Rosich, Mn. Gregori 259
Rossell, Mn. Sebastià 278
Rosselló, Mn. Xavier 141
Roux , Charles 15
Rovira, Mn. Àngel 176
Rovira, Mn. Josep 219
Rovira, Mn. Manuel 149
Rubio, Mn. Miquel 336
Ruiz Elies, Mn. Albert 232
Sabater, Bernat 164
Saborit, Mn. Ramon 234, 286
Sacasas, Mn. Enric 177
Sagarra, Mn. Jaume 126
Sagnier, J. M. 105, 113, 142, 177, 234, 242, 345
Sagrada Família (Sant Josep Manyanet) 227
Sagrada Família, germanes 415, 416, 419, 426
Sagrada Família, Pares de la 47, 426
Saguer, Mn. Narcís 186, 247, 280
Saint-Exupery, Antoine 17, 18
Sala, Andreu 164
Sala, Miquel 288
Sala, Mn. Joan 209, 315
Sala, Mn. Josep 294
Salamanca, Marquès de 415
Saleses 185, 414
Salesianes, germanes 418
Salesians 60,187, 418, 419
Salrans, Mn. Joan E. 155
Salvans, Francesc 187, 266
Salvans, Mn. Joan 282
Samaranch, Mn. Salvador 118
Samsó (escultor) 122
Sanabre 4, 7, 29, 35, 38, 56, 57, 70, 71, 79, 91, 92, 95, 
96
Sanahuja, Ramon (bisbe) 358
Sans, Mn. Josep 235
Sant Agustí 85
Sant Crist de Lepant 63
Sant Elies (Barcelona) 64
Sant Jaume 436
Sant Joan, monges 422
Sant Josep Manyanet 227
Sant Josep Oriol 95
Sant Josep, germans 417
Sant Oleguer 22, 213, 216, 413
Sant Paulí 84
Sant Pere, monges 420
Sant Ramon de Penyafort 22
Sant Vicenç 94
Santa Eulàlia 413, 425
Santa Maria de Taudell 361

Saperas, Mn. Ramon 190
Sardà, Mn. Joan 238
Segura (cardenal) 39, 40
Sellés, Mn. Rafael 311
Serdà, Mn. Joan 158
Serra de Dalmases, Josep Miquel 193
Serra Fontanet, Mn. Joan 190
Serra Goday, Josep 160, 362
Serra Puig, Joan (vicari general de Barcelona) 118
Serra, Eudald (escultor) 192
Serra, Josep 262
Serra, Mn. Francesc 266
Serra, Mn. Jaume 235
Serra, Mn. Pere 112, 155, 192
Serrajordia, Mn. Ricard 248
Serrat, Mn. Joan 142, 268, 294, 315
Servei Nacional de Regions Devastades 252
Serves de Maria 417, 420, 426
Setmana Tràgica 14, 39
Simó, Casa 248
Simó, Mn. Pere 141
Sindicat de la Fusta 159, 418
Sindicat de la Indústria Química 414
Sindicat de Sant Andreu Agrícola 425
Sindicat Única Fabril i Tèxtil 426
Sitjà, Mn. Lluís 177
Socorro Rojo 89
Solà, Mn. Manuel 350
Solà, Valentí 60
Solana,  Mn. Tomàs 219, 259
Solanic, Rafael 232, 337
Solé Sabaté 56
Soler Ferret, Mn. Dionís 184
Soler i Pla 434
Soletat, Patronat 426
Solidaritat Obrera 417
Sospedra, Antoni 63
Soteras Mauri, Mn. Josep 190
Sturzo 19, 25
Subirà, Mn. Joan 214
Sunyer, Joan 232
Talarn, Domènec 107, 126, 168, 181
Tardini 15, 19
Tarradelles 65
Tarrés, Pere (beat) 429, 431, 437
Tarrida, Mn. Joan 353
Tarruella, Josep 175
Taulats, Mn. Josep 189, 251
Taulé, Mn. Albert 164
Teatins de la Sagrada Família 426
Templers 422
Tenas Buixó, Mn. Jaume 221
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Tenas, Mn. Antoni 276
Terciàries franciscanes de Jesús i Maria 411
Tereses de Sant Josep 424
Teresianes 421, 424
Thesaurus (exposició) 268, 337
Tinell 291
Tintó, Mn. Josep 361
Tintoré Oller, Alexandre 126, 152, 250, 316, 359
Tolrà, Mn. Joan 181
Tolrà, Mn. Llàtzer 148
Torner, Mn. Joaquim 122
Torrens, Mn. Albert 319
Torrent (vicari general de Barcelona) 59, 62, 70
Torrents, Mn. Manuel 207, 216, 311
Torres Garcia 126
Torres, Maria 62
Torroja, Sibina 165
Tort 54, 59, 62
Tort, Mn. Josep 136
Tous, Mn. Joan 281
Tradicionalistes 287
Tramulles 165
Trens, Mn. Manuel 4, 5, 38, 39, 91, 92, 308, 358
Trienni liberal 39
Trinitaris 60, 85
Triñó, Àngel 162
Triola, Mn. Lluís 159, 265
Tristan 25
Tudela, Pere 324
Tuset, Jaume 281
Tuset, Mn. Casimir 336
Tusquets, Nil 145, 232, 280
UGT 16, 24, 89, 218, 269, 283, 422, 432
Unió de Rabassaires 43, 48, 49, 245
Unió Socialista d’Acció Catalana 49
Unió Socialista de Catalunya 48
Uralita (Irurita) 63
Urosiloi 420
Urpí, Mn. Lluís 287
Vall, Manuel 230
Vallès, Pere 60
Vallicrosa, Mn. Josep 320
Vallmitjana, Venanci 137, 317, 340
Valls Sabaté, Mn. Antoni 284
Vaticà II, concili 73
Vázquez, Mn. Josep M. 342
Veladores, monges 420
Vendrell, Mn. Ricard 331
Ventura Gassol 65, 433, 434
Ventura Suriñach, Mn. Jesús 316
Vergós (arquitecte) 112, 318
Verneda Claret, Mn. Ignasi 259, 358

Viader, Mn. Josep 301
Vial, Mn. Salvador 118
Vicente Ortiz, Mn. Artur 206, 347
Vich, Mn. Josep 177
Vidal Aunós, Mn. Josep M. 189
Vidal Barraquer 28, 29, 40, 61, 64
Vidal, Mn. Antoni 172, 199
Vidal, Mn. Lluís 359
Vidal, Mn. Magí 240
Vila Arrufat 328, 358
Vila Geliu, Mn. Jaume 330
Vila Grau 186, 328
Vila Juanico, Josep 339, 340, 342, 350
Viladomat 113
Vilafeliu, Mn. Jaume 314
Vilàs, Darius 5
Vilaseca 145, 165, 199
Vilaseca, Mn. Josep 247, 341
Villar (arquitecte) 414
Viñals 358
Viñas, Joan 423
Vitoria, Francisco de 18
Viver, Mn. Ramon 311
Vives, Mn. Damià 233
Vives, Mn. Emili 284
Vives, Mn. Pau 186, 283, 302
Vivó, Mn. Josep 242, 295
Vivó, Mn. Pere 351
Wrosiloi 420
Xicola, Mn. Enric 159
Ximenes, Mn. Jaume 251, 295
Ximenis, Mn. Joan 282
Xuriach, Mn. Llibert 284
Zamora 414
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Barcelona, Asil del Sagrat Cor 418
Barcelona, Ateneu 413
Barcelona, Ateneu Libertins 416
Barcelona, Ateneu Popular de Gràcia 424
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Barcelona, carrer Sepúlveda 418, 423, 502
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Barcelona, convent de les Adoratrius 417
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Barcelona, El Padró 416, 420
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Barcelona, Mare de Déu del Coll 183, 395, 423
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419
Barcelona, Maria Assumpta 420
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432
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Barcelona, Palau de la Música Catalana 412, 436
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Barcelona, Sagrada Família 125, 395, 426
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395
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Barcelona, Sant Albert Magne 184
Barcelona, Sant Andreu de Palomar 130, 395, 425, 
436
Barcelona, Sant Àngel Custodi 89, 131, 395, 419
Barcelona, Sant Antoni de Pàdua 53, 82, 131, 395, 
425
Barcelona, Sant Bartomeu 184, 395
Barcelona, Sant Bernat Calvó 174, 184, 395
Barcelona, Sant Bernat de Claravall 184
Barcelona, Sant Carles Borromeu 184, 396
Barcelona, Sant Cebrià 184, 396
Barcelona, Sant Crist 418
Barcelona, Sant Cristòfol 184, 396, 413
Barcelona, Sant Cugat del Rec 82, 132, 396, 411
Barcelona, Sant Domènec Guzman 184, 396
Barcelona, Sant Esteve 185, 396
Barcelona, Sant Eugeni I papa 185, 396
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Barcelona, Sant Felip Neri 23, 61, 70, 413
Barcelona, Sant Fèlix 185, 396
Barcelona, Sant Ferran 185, 396
Barcelona, Sant Francesc d’Assís 82, 134, 396, 420, 
427
Barcelona, Sant Francesc de Paula 82, 135, 396, 412
Barcelona, Sant Francesc de Sales 185, 396
Barcelona, Sant Francesc Xavier 185, 396
Barcelona, Sant Genís dels Agudells 89, 136, 396, 
424
Barcelona, Sant Gervasi 421
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Barcelona, Sant Ignasi de Loiola 186, 396
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Barcelona, Sant Jaume 85, 89, 137, 396
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Barcelona, Sant Jordi 142, 397, 423
Barcelona, Sant Josep de Calassanç 188, 396
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Barcelona, Sant Josep Obrer 188, 396
Barcelona, Sant Josep Oriol 143, 396
Barcelona, Sant Llàtzer 416
Barcelona, Sant Llorenç 188
Barcelona, Sant Lluís Gonzaga 188, 397
Barcelona, Sant Martí de Provençals 86, 143, 397, 
426
Barcelona, Sant Martí del Clot 145, 397, 436
Barcelona, Sant Mateu 188, 397
Barcelona, Sant Medir 189, 397
Barcelona, Sant Miquel (antic) 86
Barcelona, Sant Miquel del Port 55, 89, 145, 397
Barcelona, Sant Miquel dels Sants 189, 397
Barcelona, Sant Miquel i Ntra. Sra. de la Mercè 86, 
113, 411
Barcelona, Sant Oleguer 189
Barcelona, Sant Ot 189, 397
Barcelona, Sant Pacià 46, 54, 89, 148, 397
Barcelona, Sant Pancraç 190, 397
Barcelona, Sant Pau del Camp 85, 148, 397, 416
Barcelona, Sant Paulí de Nola 190, 397
Barcelona, Sant Pere Claver 190, 397
Barcelona, Sant Pere de les Puel·les 53, 55, 85, 149, 
399, 420
Barcelona, Sant Pere Ermengol 190, 397
Barcelona, Sant Pere Pescador 427
Barcelona, Sant Pius X 190, 397
Barcelona, Sant Ramon de Collblanc 45, 397
Barcelona, Sant Ramon de Penyafort 191, 397
Barcelona, Sant Ramon Nonat 152
Barcelona, Sant Salvador d’Horta 191, 397, 398
Barcelona, Sant Sebastià 191, 397
Barcelona, Sant Sever 30, 82, 413
Barcelona, Sant Sever i Sant Vicenç de Paül 191, 
397
Barcelona, Sant Tomàs d’Aquino 191, 398
Barcelona, Sant Tomàs Moro 191, 398
Barcelona, Sant Vicenç de Paül (Dispensari) 418
Barcelona, Sant Vicenç de Sarrià 152, 398, 420
Barcelona, Santa Àgata 291
Barcelona, Santa Agnès 316, 398
Barcelona, Santa Anna 39, 48, 82, 151, 398, 399
Barcelona, Santa Bernardeta 192, 398
Barcelona, Santa Cecília 192, 398
Barcelona, Santa Clara i Sant Anton 181
Barcelona, Santa Creu d’Olorde 158, 398, 420
Barcelona, Santa Dorotea 192, 398
Barcelona, Santa Engràcia 158, 398, 425
Barcelona, Santa Eulàlia de Vilapiscina 43, 55, 158, 
398, 425
Barcelona, Santa Isabel 181, 398

Barcelona, Santa Isabel d’Aragó i Sant Joaquim 192, 
398
Barcelona, Santa Joaquima Vedruna 193, 398
Barcelona, Santa Madrona 45, 158, 398, 418
Barcelona, Santa Maria de Cervelló 193, 398
Barcelona, Santa Maria de Sants 50, 82, 160, 398, 
419
Barcelona, Santa Maria de Vallvidrera 164
Barcelona, Santa Maria del Mar 5, 82, 85, 164, 398, 
434
Barcelona, Santa Maria del Pi 38, 54, 86, 90, 168, 
398, 414
Barcelona, Santa Maria del Poblenou 82
Barcelona, Santa Maria del Remei 172, 398
Barcelona, Santa Maria del Taulat 174, 398, 427
Barcelona, Santa Maria i Jesús de Gràcia 82, 159, 
395
Barcelona, Santa Maria Magdalena 193, 398
Barcelona, Santa Mònica 38, 49, 53, 82
Barcelona, Santa Tecla 192, 398
Barcelona, Santa Teresa 425
Barcelona, Santa Teresa de l’Infant Jesús 61, 175, 
398, 422
Barcelona, Santíssim Redemptor 86, 398
Barcelona, Santíssima Trinitat 177, 398
Barcelona, Sants 45, 54, 82, 398, 419
Barcelona, Sants Gervasi i Protasi 82, 175
Barcelona, Sants Just i Pastor 30, 38, 81, 176, 398, 
413
Barcelona, Sarrià 432
Barcelona, Seminari 434
Barcelona, Temple de les Ànimes del Purgatori 422
Barcelona, Tibidabo 421, 433
Barcelona, Torre Alta de Gironella 419
Barcelona, Torre Damià 419
Barcelona, Tres Torres 419
Barcelona, Trinitat 89, 414, 419
Barcelona, Universitat Popular 417
Barcelona, Vallcarca 423
Barcelona, Valldonzella 181, 421
Barcelona, Verdun 425
Barcelona, Verge de Gràcia i Sant Josep 51, 84, 142, 
177
Barcelona, Verge de la Pau 193, 398
Barcelona, Via Augusta 422
Barcelona. Sant Josep de la Muntanya 423
Beguda Alta 53, 54
Begues, Sant Cristòfol 46, 47, 54, 90, 227, 399
Bellvei, Santa Maria 52, 54
Benigànim 41
Berga 4
Bigues, Sant Pere 54, 55, 89, 303, 399
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Bonastre 44
Cabanyes 44, 48, 93
Cabrera d’Anoia, Sant Salvador 67, 227, 399
Cabrera de Mar 87, 202, 399
Cabrils, Santa Creu 54, 90, 203, 399
Calafell 89
Caldes d’Estrac, Santa Maria 203, 399
Caldes de Montbui, Santa Maria 87, 94, 303, 399
Campins, Sant Joan 44, 51, 53, 95, 304, 399
Candasens 54
Canovelles, Sant Fèlix 67, 93, 94, 305, 399
Cànoves, Sant Muç 94, 304, 399
Canyamars, Sant Esteve 51, 53, 55, 206, 399
Canyelles, Santa Magdalena 228, 399
Capellades, Santa Maria 87, 228, 399
Cardedeu, Santa Maria 89, 307, 399
Carme, Sant Martí 231, 399
Castellar del Vallès, Sant Martí 53, 55, 308, 399
Castellbisbal, Sant Vicenç 46, 51, 52, 53, 90, 230, 
399
Castelldefels, Santa Maria 90, 94, 232, 399, 411
Castellet i la Gornal, Sant Marçal 94, 233, 399
Castellet i la Gornal, Sant Pere de la Gornal 233, 
400
Castellví de la Marca, Sant Sadurní 52, 54, 234, 400
Castellví de Rosanes, Sant Miquel 232, 400
Catalunya 15, 23, 25
Cerdanyola del Vallès, Sant Martí 43, 50, 90, 308, 
400
Cervelló, Sant Esteve 66, 89, 234, 400
Collbató, Sant Corneli 53, 54, 90, 235, 400
Collsabadell (Llinars dels Vallès), Sant Sadurní 93, 
309
Colònia Güell (Santa Coloma de Cervelló) 43
Corbera de Llobregat, Sant Antoni Abat 92, 94, 236, 
400
Corbera de Llobregat, Santa Maria 235
Corbera de Mar, Sant Feliu 202
Cornellà de Llobregat 50, 52, 54, 67, 83, 206, 400
Corredor, Mare de Déu del 206
Corró d’Amunt (Les Franqueses del Vallès), Sant 
Mamet 309
Corró d’Avall (Les Franqueses del Vallès), Santa 
Eulàlia 65, 309
Costa del Montseny (Fogars de Montclús), Sant 
Esteve 310
Cubelles, Santa Maria 89, 238, 400
Cunilles (Mediona) 53
Cunit 46, 54, 89
Dosrius, Sant Aciscle i Santa Victòria 54, 89, 207, 
400
El Bruc, Sant Pau de la Guàrdia 238, 400

El Bruc, Santa Maria 43, 238, 400
El Coll (Llinars del Vallès), Sant Esteve 53, 311
El Papiol, Santa Eulàlia 44, 49, 54, 83, 93, 238
El Penedès 4
El Pla del Penedès, Santa Magdalena 53, 239
El Prat de Llobregat, Sant Pere i Sant Pau 239, 240, 
403
Els Hostalets de Pierola, Sant Pere 239
Espanya 13, 15, 19, 28
Esparreguera, Santa Eulàlia 43, 47, 50, 51, 94, 242, 
432
Esplugues de Llobregat, Santa Maria Magdalena 44, 
87, 244, 400
Espoia, Sant Salvador d’Espoia 44, 46, 49, 50, 55, 89
Euskadi 435
Figaró 53, 89
Fogars de Montclús, Sant Cristòfol 314
Font-Rubí, Sant Pere i Fèlix 244
Font-Rubí, Santa Maria de Bellver 245
França 4, 28
Fuirosos, Montnegre 314
Gallifa 49, 54
Gandesa 4
Garraf 54, 89
Gavà, Sant Pere 55, 83, 245, 400
Gelida, Sant Pere 46, 52, 245, 400
Girona 4, 433
Granollers 4, 10, 32, 45, 49, 50, 52, 55, 58, 67, 83, 314, 
400
Granollers, Sant Julià de Palou 315, 401
Gualba, Sant Vicenç 48, 52, 93, 315, 401
Hostalets i Pierola 53, 93
Igualada 92
Itàlia 22, 28
Japó 22
L’Almúnia 47, 52, 54, 67, 90
L’Ametlla del Vallès, Sant Genís 53, 54, 92, 316, 401
L’Arboç 44, 45, 52, 67
L’Hospitalet de Llobregat, Santa Eulàlia de Mèrida 
50, 207, 401
L’Hospitalet de Llobregat, Santa Eulàlia de 
Provençana 209, 401
L’Hospitalet de Llobregat, Santa Eulàlia de 
Vilapiscina 90, 401
La Batllòria, Mare de Déu de l’Esperança 54, 89, 
317
La Beguda Alta, Immaculada Concepció 248
La Bisbal del Penedès 49, 51, 53
La Bleda 44
La Costa del Montseny 54
La Doma, Sant Esteve (La Garriga) 93, 317, 401
La Garriga, Sant Esteve 87, 317, 318, 401
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La Garriga, Sant Macari 94
La Geltrú 48, 55, 86, 89, 291, 408
La Gornal 49, 64
La Granada, Sant Cristòfol 52, 54, 89, 248, 401
La Guàrdia, Sant Pau 249, 401
La Llacuna, Santa Maria 53, 55, 90, 249, 401
La Palma de Cervelló, Santa Maria 89, 250, 401
La Pobla de Claramunt 43, 50, 51, 66, 67, 83, 89, 250
La Roca del Vallès, Sant Sadurní 53, 93, 319, 401
La Roca del Vallès, Santa Agnès de Malanyanes 319, 
403
La Torre de Claramunt, Sant Joan 250
Lavern, Sant Pere 47, 53, 248
Les Cabanyes 89, 251
Les Gunyoles 52, 89
Les Saleses (Barcelona) 39
Llavaneres, Sant Andreu 53, 217, 401
Lleida 4
Llerona (Les Franqueses del Vallès), Santa Maria 
319
Lliçà d’Amunt, Sant Julià 320, 401
Lliçà de Vall, Sant Cristòfol 87, 320, 401
Llinars del Vallès, Santa Maria del Prat 55, 66, 89, 
322, 401
Llorenç 53, 55, 89, 95
Madrid 4, 421
Màger, Sant Pere 54, 251, 402
Mallorca 436
Marata (Les Franqueses del Vallès), Santa Coloma 
322
Mare de Déu de Bellver o del Puig 347
Marganell, Santa Cecília 63, 251
Marmellà 46
Marroc 4
Martorell 49, 53, 58, 67, 83, 89, 90, 252, 402, 432
Martorelles, Santa Maria 46, 66, 324, 402
Masnou, Sant Pere 209, 402
Masquefa, Sant Pere 51, 55, 67, 94, 95, 255, 402
Matadepera, Sant Joan Baptista 54, 89, 324, 402
Mataró, Sant Joan 4, 213, 402
Mataró, Sant Josep 89, 213, 402
Mataró, Santa Maria 46, 49, 58, 92, 93, 212, 402, 
437
Mediona (Conilles) 89
Mediona, Sant Joan 53, 255
Mediona, Santa Maria 255
Miralles, Santa Maria 44, 47, 87, 90, 256, 402
Molanta, Sant Pere 45, 258
Molins de Rei, Sant Miquel 83, 258, 402, 432, 433, 
434
Mollet del Vallès, Sant Vicenç 51, 55, 84, 93, 325
Mollet-Gallecs, Santa Maria 325, 402

Monistrol d’Anoia, Santa Maria 259, 402
Monistrol de Montserrat, Sant Pere 55, 90, 259, 402, 
434
Montalegre 45
Montcada (cementiri) 64, 433
Montcada i Reixac, Sant Pere de Reixac 59, 60, 326, 
402
Montcada i Reixac, Santa Engràcia 326, 402, 433
Montferri 48, 66
Montgat, Sant Joan 52, 54, 87, 213
Montmajor (Caldes de Montbuí), Sant Sebastià 92, 
328
Montmell 53, 61
Montmeló, Santa Maria 89, 328
Montnegre, Sant Martí 53, 93, 329
Montornés del Vallès, Sant Sadurní 87, 326, 402
Montseny, Sant Julià 54, 89, 329, 403
Montserrat 14, 30, 45, 81, 429, 434, 436
Mosqueroles (Fogars de Monclús), Sant Martí 53, 
330
Olèrdola, Sant Miquel 259, 403
Olesa de Bonesvalls, Sant Joan 55, 262
Olesa de Montserrat (escolapis) 90
Olesa de Montserrat, Santa Maria 49, 50, 55, 87, 95, 
262, 403, 434
Olivella i Jafra, Sant Pere i Sant Fèlix 54, 89, 264, 
403
Olzinelles, Sant Esteve 50, 67, 71, 330
Ordal, Sant Esteve 48, 53, 54
Orpí, Sant Miquel 264, 403
Òrrius, Sant Andreu 50, 93, 214
Osona 4
Pacs del Penedès, Sant Genís 44, 52, 90, 93, 264, 
403
Països Baixos 15
Palaudàries (Lliçà d’Amunt), Sant Esteve 331
Palau-Solità, Santa Maria 49, 89, 93, 332, 403
Pallejà, Santa Eulàlia 49, 89, 265, 403
Palou 87, 94, 403
Parets del Vallès, Sant Esteve 54, 66, 87, 332
París 4
Piera, Santa Maria 49, 58, 265, 403
Pla del Penedès 46, 403
Plegamans, Sant Genís 331, 403
Polinyà 54, 355, 403
Pontons, Santa Magdalena 53, 55, 266, 403
Premià de Dalt, Sant Pere 53, 214, 403
Premià de Mar, Sant Cristòfol 49, 50, 71, 216, 403
Puigdàlber, Sant Andreu 266
Reims 411
Riells del Fai 48, 49, 89, 95
Riells del Montseny 44, 55, 67, 87, 95
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Ripollet, Sant Esteve 40, 336
Rodonyà 44, 51, 54, 90
Rubí, Sant Pere 44, 46, 47, 50, 89, 336, 403
Rússia 22, 436
Sabadell 51, 53, 58, 66
Sabadell, Covartera 17
Sabadell, Jonqueres 85, 87, 278
Sabadell, Mare de Déu de Gràcia 44, 87, 89, 343, 
404
Sabadell, Puríssima Concepció 46, 339, 404
Sabadell, Sant Fèlix 49, 52, 86, 89, 340, 404
Sabadell, Sant Julià d’Altura 342, 404
Sabadell, Sant Vicenç 342, 404
Sabadell, Santíssim Salvador 342, 404
Sabadell, Santíssima Trinitat 43, 48, 83, 342, 404
Salomó 44
Samalús, Sant Andreu 350
Sanata (Llinars del Vallès), Sant Joan 351
Sant Adrià del Besòs 46, 50, 86, 216, 404
Sant Adrià del Besòs, Sant Joan Baptista 217
Sant Andreu de la Barca, Sant Andreu 54, 87, 266, 
404
Sant Andreu de Llavaneres, Sant Andreu 54, 217, 
404
Sant Antoni de Vilamajor 220, 404
Sant Bartomeu de la Quadra 83, 93, 258
Sant Boi de Llobregat, Sant Baudili 268, 404 
Sant Celoni, Sant Martí 48, 49, 52, 54, 58, 71, 87, 95, 
350, 404
Sant Climent de Llobregat, Sant Climent 90, 268, 
405
Sant Cugat del Vallès, Sant Pere 46, 55, 89, 93, 351, 
405
Sant Cugat Sesgarrigues 53, 269, 405
Sant Esteve de Palautordera 47, 53, 54, 66, 87, 348, 
405
Sant Esteve Sesrovires, Sant Esteve 45, 52, 66, 270, 
405
Sant Esteve, Ordal 269
Sant Feliu de Codines 55, 66, 83, 89
Sant Feliu de Guíxols 433
Sant Feliu de Llobregat, Sant Llorenç 7, 45, 48, 52, 
56, 83, 270, 405, 432
Sant Feliu del Racó (Castellar del Vallès) 51, 55, 71, 
93, 348, 352
Sant Fost de Campsentelles, Sant Fost 44, 54, 84, 
348, 405
Sant Jaume dels Domenys 93
Sant Jaume Ses Oliveres (Piera) 274
Sant Joan Despí, Sant Joan 83, 274, 405
Sant Just Desvern, Sants Just i Pastor 44, 67, 87, 276, 
405, 421

Sant Llorenç d’Hortons, Sant Llorenç 54, 66, 89, 276, 
405
Sant Llorenç Savall 49, 89
Sant Martí de Provençals 93, 143
Sant Martí Sarroca, Santa Maria 52, 93, 94, 277, 405
Sant Pau d’Ordal 50, 56, 89, 278
Sant Pere de Ribes, Sant Pere 49, 50, 89, 278, 405
Sant Pere de Riudebitlles, Sant Pere 50, 93, 280, 405
Sant Pere de Vilamajor 66, 93, 349, 405
Sant Pere Molanta 46, 55, 84, 89
Sant Quintí de Mediona 44, 52, 55, 90, 280
Sant Quirze del Vallès 90, 354, 405
Sant Sadurní d’Anoia, Sant Sadurní 90, 280, 405
Sant Vicenç de Calders 93
Sant Vicenç de Montalt 54, 218, 405
Sant Vicenç dels Horts 46, 55, 281, 405
Santa Coloma de Cervelló 54, 95, 269, 406
Santa Coloma de Cervelló, Sagrat Cor (Colònia 
Güell) 268, 406
Santa Coloma de Gramanet 50, 51, 53, 66, 89, 90, 
218, 406
Santa Creu d’Olorde 94
Santa Eulàlia de Ronçana 66, 67, 89, 93, 345, 406
Santa Margarida i els Monjos, Santa Margarida del 
Penedès 277, 406
Santa Maria de Palautordera, Santa Maria 353
Santa Maria de Villalba de Llobregat 277
Santa Perpètua de Mogoda 53, 54, 349, 406
Santa Seu (Vaticà) 15, 28
Santa Susanna del Montseny 353
Santiga 94, 354
Sants Iscle i Victòria 93 
Sentmenat 44, 55, 89, 350, 406, 406
Sitges 54, 55, 406
Sitges, Sant Bartomeu i Santa Tecla 281, 406
Solsona 4
Sorbet 53, 93
Soto de Checa 61
Subirats, Sant Pere 282, 407
Tarragona 433
Taudell 93
Teià, Sant Martí 219, 407
Terrassa, bisbat 4, 7
Terrassa, Carmelites Calçats 90
Terrassa, Mare de Déu del Roser de les Fonts 354, 
407
Terrassa, Sagrada Família 44, 45, 89, 355, 407
Terrassa, Sant Esperit (Catedral) 48, 49, 50, 51, 53, 
54, 66, 67, 93, 95, 355, 407, 434
Terrassa, Sant Josep 358, 407
Terrassa, Sant Pere 58, 89, 95, 358, 407
Tiana, La Cartoixa de Montalegre 338, 219
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Tiana, Sant Cebrià 89, 219, 407
Torre de Claramunt 49, 54, 407
Torrelavit, Santa Maria de La Vit i Sant Marçal de 
Terrasola 44, 55, 90, 283, 407
Torrelles
Torrelles de Foix, Sant Genís 53, 283, 407
Torroelles de Llobregat, Sant Martí 284, 407
Tortosa 4
Ullastrell, Santa Maria 53, 54, 359, 407
València 24
Vallbona d’Anoia, Sant Bartomeu 49, 50, 284, 407
Vallcarca 53, 90
Valldoreix 55, 66, 93, 359
Valldoreix, Sant Cebrià 36
Vallès Oriental 4
Vallformosa 90
Vallgorguina, Sant Andreu 66, 89, 360, 407
Vallirana, Sant Mateu 55, 67, 295, 407
Vallromanes, Sant Vicenç 360, 407
Valls 4
Vallvidrera, església antiga 221
Vendrell 4, 48, 53, 58, 89, 95
Viladecaballs del Vallès, Sant Martí de Sorbet 54, 
359, 407
Viladecans, Sant Joan 286, 407
Vilafranca del Penedès 51, 55, 58, 93
Vilafranca del Penedès, Sant Joan 45
Vilafranca del Penedès, Santa Maria (basílica) 50, 
86, 287, 407
Vilafranca del Penedès, Santíssima Trinitat 93, 291, 
407
Vilalba de Llobregat 54, 90, 407
Vilalba Sasserra, Santa Maria 51, 52, 87, 362, 407
Vilanova d’Espoia, Sant Salvador 295
Vilanova del Camí 44, 52, 53
Vilanova del Vallès, Sant Esteve 361
Vilanova i la Geltrú, Immaculada Concepció 45, 84, 
294, 408
Vilanova i la Geltrú, Sant Anton 4, 48, 53, 55, 86, 
291, 408
Vilanova i la Geltrú, Santa Maria de la Geltrú 44, 
45, 294, 408
Vilapiscina 425
Vilardell, Sant Llorenç 330, 362, 408
Vila-rodona (carmelites) 45
Vila-rodona 44, 51, 55, 408
Vilassar de Dalt 93, 408
Vilassar de Dalt, Sant Genís 221, 408
Vilassar, Sant Joan 66, 67, 83, 87, 95, 408
Vilassar, Sant Julià 28, 408
Vilobí del Penedès, Santa Maria de Vallformosa 90, 
296
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