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

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

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

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

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

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

p. 12 

Sant Crist i Mare de Déu dels Dolors 

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

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

Confessionaris 

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

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

 

p. 13 

Ornacin i imatge de Sant Pere 

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

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

Altar de Sant Isidre 

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

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

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

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

Altar de la Puríssima 

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

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

Els quatre candelers de fusta procedeixen de Montserrat. 

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

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

Baptisteri 

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

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

 

 

 
Baptisteri 
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p- 16 

Cancell de l’Església 

L’antic cancell era tot de melis. Els rojos el destruïren perquè 
els camions poguessin entrar  a l’església. L’únic que es pogué 
recuperar foren les dues portes grans, que les vaig descobrir 
arraconades al Sindicat. Les dues portelles laterals els rojos 
les posaren a una barraca de l’hort de Francisca Ribot Car afí 
de can Amat. Aquest bon subjecte a pesar de les moltes 
vegades que públicament vaig reclamar que retornessin el que 
era de l’església  mai es va donar per entès i va ser necessari 
que li demanes personalment i amb insistència, demostrant 
que li recava molt retornar el que no era seu. Va ser la primera 
vegada que vaig tractar amb aquest encopetat senyor però em 
va ensenyar tot el que es podia esperar d’ell i l’experiència 
m’ha confirmat la primera dolorosa impressió. Fins avui no he 
pogut comptar amb ell per res, sinó és per destorbar. 
M’agradaria que els meus succesors fossin més sortosos que 
jo i que tinguessin la traça de fer-li afluixar els cordons de la 
bossa dels quartos, cosa que veig força difícil. I si ho voleu 
creure’m proveu-ho. Les portes centrals i les portelles laterals 
són doncs les mateixes que abans però degudament 
restaurades. La part de paleta és ferma i segura, car en la seva 
construcció s’empleà bon material i força ferro. 

Pocs dies abans de marxar d’aquesta parròquia (maig 1947) he 
sabut per un seu jornaler que l’honorable hereu de can Amat 
encara té a una seva barraca de l’hort dos cabirons o viguetes 
de melis, que eren els muntants del cancell. A aquest “honrat” 
senyor es veu que encara no li ha vagat de retornar el que no 
és seu. Si jo ho hagués sabut abans, li hauria reclamat 
aquestes bigues, ja que amb les obres que hem fet, per molt 
hauria estat que no haguessin fet servei. 
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p. 17 

Portal de l’església 

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

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

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

Altar de la Mare de Déu de Montserrat 

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

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

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

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

Capella i altar de Sant Sebastià 

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

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

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

Imatges 

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

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

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

Capella on abans hi havia l’altar del Roser 

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

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

Trona 

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

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

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

 

 

p..23 

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

Afegit per Mn Llorenç Carrau 
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p. 22 

Capella on abans hi havia l’altar del Roser 

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

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

Trona 

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

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

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

 

 

p..23 

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

Afegit per Mn Llorenç Carrau 
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Cor – Harmòniums – Solfes 

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

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

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

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

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

(és continuació del de la pàg. 22) 

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

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

 

  

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

Imatge gran de la Mare de Déu de Montserrat 

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

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

 

 

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

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

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


