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

Pòrtic 

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

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

en blanc 

p. 3 

Església Parroquial 

Com era abans de la nostra guerra civil 1936-1939 

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

Durant la guerra civil 

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

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

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

Durant els anys de la guerra l’església serví de garatge (garaje) 
de tots els camions del poble que estaven requisats pel 
Comitè. Amb aquest motiu fou eixamplat el portal de l’església, 
destruint el cancell i la magnífica portalada de pedra picada i 
d’estil neoclàssic. També es destruí bona part de l’enrajolat de 
davant del presbiteri on feren un gran clot (fons?) per a la 
reparació dels autos. 



Página 6 de 47 
 

Al caure en desgràcia la F.A.I  ocupà l’edifici el Sindicats de 
Rabassaires que l’empleà per a magatzem dels seus productes 
i ferramenta. Això fou el pitjor de tot, car amb els seus abons 
químics, quines barreges feien sobre el paviment, el deixaren 
tot cremat, deslluït i inservible. 

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

p. 4 

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

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

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

Després de la lliberació 

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

Al cap de poc i durant unes tres setmanes, s’encarregà de la 
parròquia el senyor ecònom de Pallejà, Mn. lluís Iriola, el qual 
venia a peu a les festes a dir les misses i a exercir els altres 
ministeris sacerdotals. 
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Posteriorment, l’encarregat fou Mn. Joan Riba el qual s’hi 
estigué fins que fou nomenat ecònom de Torrelles de Foix. 

22 març 1939 – Mn. Joan Cot Rovira, regent 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

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

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

Altars de l’església parroquial 

 

Altar major 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Capella i altar 
del Santíssim 

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

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

Altar  i retaula antic 


