
Página 34 de 47 
 

 

  



Página 35 de 47 
 

p. 25 

Sagristia 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

el senyor rector disposi de pessetes. 

 

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

 

Els dos de la paret del Santíssim són nous i van  

  

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

  

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

Ornaments i roba 

Els ornaments que tenim són: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

p. 28 

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

Roquets de sacerdot   9 

Albes de sacerdot    6 
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Albes escolans    2 

Cíngols     10 

Amits      10 

Purificadors     17 

Lavabos     19 

Corporals     7 

Estovalles altar    24 

Tapets     7 

Roquets escolans    24 

Cintes amits     4 

Bonets     5 

Sotanes escolans negres 

Sotanes escolar vermelles 

Draps negres funerals   9 

Faristols per la missa   2 

 

p. 29 

Calzes i copons 

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

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

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

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

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

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

Custòdia 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p. 31 

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

Capseta per la clau del Sagrari 

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

Relíquia de Sant Vicenç 

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

El relicari és de metall daurat, comprat a la casa Rosanti de 
Barcelona. 
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Sants Olis 

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

Sants olis baptisme.- 

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

Extremunció 

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

p. 34 

Creus processionals i Cirials 

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

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

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

Caldereta d’aigua beneita.- Es de metall daurat 

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

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

 

p. 35 

Candelers i florers 

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

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

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

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

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

p. 36 

Monument Setmana Santa 

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

 

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

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

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

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

 

p. 37 

Salpàs 

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

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

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