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«Per lo mes de setembre de 1852, se estrena una Umbrella per portar 
lo S. Sagrament als malalts. Josep Pons, Rector». 26 

«Als 25 de agost del any 1853, se clava la reixa de ferro en las fonts de 
bateja, la qual fou treballada per Andreu Mitjavila, farré cie aquest poble. 
Pesa 3 quintars, 14 lliuras, y costa a rahó 14 1/2 quartos la lliura; 556 r.V, 4 
mrs. més 45 r.V per guix y treballs del mestre cie casas; y tot junt suma Ja 
cantitat de 601 r.V 4 mrs. los quals foren satisfets, a saber: 556 r.V 4 mrs. de 
la causa-pia del Dr. Pere Llorens, rector, y los restants se satisferen cie la 

Obra. 29 cie octubre cie 1853 ... ».r 
«Per las immecliacions cie la festa cie St. Vicens, 22 cie Janer del any 

1854, se emblanquina la Iglesia per Joseph Estruch, emblanquinador cie 

Martorell, anant los treballs cie est, aixis com lo fer y desfer las basticlas, cals 
y remenclos (que) se feren en dita Iglesia a carrech cie Esteve Sala, mestre 

cie casas cie aquest poble. Costa -era ja preu-fet- 853 r.V 10 mrs. y se cubrí 
dels fondos de la causa-pia del Dr. Llorens ... ». 28 

«En lo mes de agost del any 1854 se feu la capella ( =fornícula) en què 

esta colocacla la imatge del Ecce-Homo. Dita Imatge fou regalada per Joan 

Costadell y sa muller Teresa Comas, cie aquesta parròquia, dels que era 
propietat; e igualment fou costejat per elits conjuges lo gasto cie Ja men
cionada capella que fou a saber: per los materials y treballs cie mestre cie 
casas y fuster 134 r.V per las cortinas 59 r.V la pintura fou cie un aficionat, 
que junt són 193 r.V Tot esta ja pagat y ne fas fe en Castellbisbal, als 19 de 
octubre cie 1854». 29 

Com succeí en moltes d'altres poblacions catalanes, una cie les devo

cions que més arrelà fou la cie Sant Sebastià. Haureu vist en el capítol 13, 
cleclicat a la Consueta cie mossèn Jaume Mallol, com es celebrava tal festi
vitat. Corrien aleshores els anys 1600. 

La confiança i l'agraïment envers aquest sant eren, clones, molt grans. 
Una mostra d'aquesta devoció és el Novenari al Sant Màrtir «per causa del 
colera-morbo y dernes malaltias, que per misericorclia farem libres en 
aquest poble. Octubre cie 1854».-iº 

On cal fer el Primer cie tot, recordem què és un Pedró: consisteix en una «creu cie 
Pedró? ferro o cie pedra posada sobre un pilar o una petita taula cie pedra on els 

sacerdots anaven a beneir el terme amb la veracreu i a resar els Quatre 

Evangelis cie Santa Creu cie maig a Santa Creu cie setembre, després cie la 

"' A. PARR. CB. Obra i Administracions 1802, 178. 
r A. PARR. CB. Obra i Administracions 1802, 179. 
"A. PARR. CB. Obra i Administracions 1802, 179. 
,. A. PARR. CB. Obra i Administracions 1802, 179vª. 
'º A. PARR. CB. Vendes, censos ... 1800: «Preparació per tots los clias: "Sei'lor Deu meu

JesuChrist, confiat en vostra bondat y misericorclia infinita, aquí en vostres santíssims 
peus renfit teniu a un miserable pecador que ha sigut ingrat a vostres beneficis. To abas
tant Sei'lor, ara vinch a Vós, com un pobre al rich, com un fill a son Pare, com un reo al 
Jutge cie vius y morts, com un malalt a Vós, cie qui clepencleix nostra salut, nostra vicia y 
mort. 

"Per lo tant Sei'lor y Deu cie misericorclia, concecliunos la gracia cie plorar amarga
ment nostras culpas, pera que estant en gracia vostra, puguem merexer els quens librem 
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missa matinal, per demanar la protecció celestial sobre les collites».3' 

Doncs bé, el 3 de maig cie 1854, mossèn Josep Pons, el rector de 

Castellbisbal, ens refereix què va fer: «Eren pel mes de març de l'any 1854, 

quan seguint els justos desitjos del poble i reunits amb l'Alcalde i d'altres, 
tractàrem de fundar (un nou) Pedró». Hem dit un nou Pedró perquè, fins 

aleshores, la tradicional 
benedicció del terme s'havia 

fet en un terreny de la parrò
quia, al capdan1.unt cie l'en
cara actual carrer del Pedró, 
que s'havia anat edificant 
amb algunes cases que feien 
poc apta la benedicció. A 

més, un pagès del poble, 
Pere Comella i Comas, 
estava disposat a comprar el 
terreny per quaranta duros; 
amb tal quantitat es podria 
comprar un lloc millor. 

«Acordat el canvi, tots 
convinguérem que el lloc 
més a propòsit era el serral 
cie can Mateu, és a dir, 
aquella altura que està 
immediatament a l'era de 

dita Casa. Immediatament 
tots junts ens vàrem pre
sentar al seu propietari, en 

Miquel Comellas, manifes-
tant-li els nostres desitjos i la Pedró a can Rabella 

nostra voluntat cie comprar-li aquell lloc. Contestà que li semblava bé i que 
pagant el que valdria ja estava fet. Un de nosaltres, en Francesc Elias, que 

era sogre del elit Miquel Comellas, proposà que una persona experta per 

cada costat valorés el lloc». 
L'autorització del Bisbat es feia a finals del mateix mes de març. «Tot 

seguit -continua el Rector- vaig fer anar a cercar en Miquel Comellas per 

valorar aquell petit tros de terra i poder fer-lo aplanar de seguida. Només 

del cruel azot cie la peste, y dernes mals que nostras pecats mereixen, y siguem dignes

cie que nostras pregarias contribuixeran al alivio dels que ja experimenten el rigor cie

vostra divina justícia. 
"Y aixo Vos demanem, Sei'lor, per los merits cie N. Sra. Mare del Roser, y per la inter

cesió del glorios martir S. Se bastia. Y ara cada un cie nosaltres a Vos J esuchrist, Salvador

nostre, diu cie tot cor: me pesa cie avervos ofes, proposo cie no tornar may mes a pecar. 

Doneu, Señor, firmesa als meus proposits, dirigiu els meus pasos, santifiqueu als meus

pensaments, y feu que la mia vicia sia santa y cristiana. Amen"» (segueixen unes llargues 

oracions semblants a aquesta). 
" Gran Enciclopèdia Catalana, vol. 11, pàg. 400. 
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caldria fer la corresponent escriptura i ja estava. Però el bon Miquel ja no 
és lo que era uns quants dies abans, i vol que li compri la terra i les ganes. 
En vol moltíssim més i no accepta la valoració dels clos experts. Jo no vaig 

voler estar ni tractar amb home cie palla. 

»Arribà un diumenge i vaig referir als parroquians el que passava; vaig
dir-los que tot seguit anessin a trobar en Rabella a demanar-li si li semblava 
bé que féssim el Pedró prop cie casa seva. La contestació fou afirmativa, 

afegint que li complauria tant que no en volia res. Es plantà, clones, el nou 
Pedró en aquell lloc, al costat cie Casa Rabella. I tothom content».-" 

Així es féu i allí restà la Creu del Pedró fins gairebé cent anys més tard, 
encara que darrerament només es conservava la taula cie pedra. Més pos
teriorment, les benediccions del terme es feren a l'anomenada «Creu cie 
Can Margarit» a l'encreuament cie la carretera cie Terrassa i el camí del 
cementiri, on encara avui hi ha una Creu commemorativa cie la Santa 

Missió cie l'any 1941. 
Quan es tractava del nou Pedró, i per una resposta del 6 d'agost del 

1855 a una informació demanada cies cie Terrassa per l'Arxiprest d'aquella 

vila en la qual es preguntava sobre el nombre d'habitants cie Castellbisbal 
i sobre les comunions que es clonaven, ens fa saber que «hi ha 244 famílies 

(veïns); comunions d'adults 1007, pàrvuls 350».-1.i 

La Immaculada La creença que Déu, en previsió dels mèrits del seu Fill, va alliberar ja 

Concepció de cies del primer moment Maria cie tota taca cie pecat va ser reafirmada com 
Maria a dogma cie fe pel Papa Pius XII el 8 cie desembre del 1854 en la seva Butlla 

I11e.ffabilis, després cie consultar tot l'episcopat cie l'Església. 

A Castellbisbal, com a tot el món cristià, es celebrà aquesta definició cie 
fe amb grans festes que s'iniciaren ja els dies 4 i 5 d'agost del 1855. E con

vidaren músics, un Predicador extraordinari, s'editaren Goigs, es repar

tiren estampes, s'adornà fastuosament l'altar i hi hagué una gran profusió 
cie ciris. 

També es féu una col·lecta pública, és a dir, carrer per carrer, per 

solemnitzar la definició dogmàtica cie la Immaculada Concepció cie Maria. 
Foren, en efecte, unes festes ben extraorclinàries.-1·• 

·" A. PARR. CB. Vendes, censos ... 1800, economia.
·'-' A. PARR. CB. Vendes, censos ... 1800, correspondència.
-'' A. PARR. CB. Vendes, censos ... 1800, economia: «Aplega feta per solemnisar la defi-

nició dogmàtica cie la Immaculada Concepció cie Maria: 
»Del carré cien Duran 153 rV 32 mer; Arrabal 38 rV26m. Rectoria Vella 14 rV 12 m;

Padró 25 rV32 m; Carré Nou 48 r\1.14 m; Olivà 8 rV 24 m; S.Vicens y carretera 14 rV 8 m; 
Joch 4 rV; Vell 39 rV 2m; $ta.Rita 20 rV; Del Olivaró y Olivaró 27 rV; Dels pagesos masovés 
66 rV; dels pagesos propietaris 502 rV; cie la bacina cie la Iglesia 78 rV; Suma: 1.041 r.V 14 
meraveclies. 

»Gastos per la festa cie la Inmaculacla Concepció:
»Per los musichs 500 rV; Per lo lloguer cie las ara!'ias y sedas 120 rV; Per la limosna

del P.Preclicaclor 80 rV; Per los tortells del ofertori 12 rV; Per arreglar las albas 24 rV; Per 
papé cie coló, cordill, fil-ferro y papé blanch 20 rV12m Per la caritat del Ofici, Goigs y 
estampes 36 rV; Per las 4 antorchas 9rV 16 m; Per los treballs del fusté, mestre cie casas, 
farré y Pau Regalat 128 rV; per cera (tret o rebaixat lo refus) 213 rV Suma: 1.142 r.V 28 
mer. (Seguei:,1· a la pàgina següent.) 
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En aquell temps, i en la seva pràctica totalitat, Castellbisbal treballava i Els problemes 
vivia cie la vinya i cie la fruita. Recentment s'ha escrit, amb el gran coneixe- de la vinya 

ment que dóna la vicia i l'experiència en aquesta tasca, cie manera ben viva 

i recordada, com era la vicia del pagès i les angúnies per les quals li calia 

passar.3; 

Amb aquesta constatació, no ens estranya gens saber que, ja en la pri
mavera del 1857 aparegués una gran epidèmia d'oídium -diferents 

fongs diminuts paràsits, un dels quals produeix una greu malaltia cie la 
vinya- en tot el terme cie Castellbisbal i en d'altres. I és per això el que 

segueix. 
«Lo Magnifich Ajuntament y majoria del poble demana se fes una festa 

per alcansar del Se11or lo remey per la malura u oídium, la qual tingué lloch 
o se celebra als 9 cie maig cie 1857.

»Consistí aquesta en primer lloch en què tothom se abstingués cie tre

ballar i així fou. La altra part cie la festa o las funcions consistiren primer en 

la celebració cie la Misa matinal; segon, a las 7, ab altre Misa y una edificant 
y numerosa Comunió General; tercer, acabada aquesta ceremonia se 

marcha resant lo Sant Rosari a la Capella del Castell abon enseguida se 

canta un ofici en honor del gloriós St. Vicens, acabat el qual se torna a la 

Iglesia cantant las lletanias dels Sants. Lo concurs era inmens y la devoció 
gran, pues aclemes cie la asistencia cremaban gran numero cie ciris quels 

fiels habian presentat a St. Vicens; quart, a las 11 se feia la exposició del 
SS. Sagrament, y enseguida se canta un olemne Ofici. La lluminaria era 
també extraorclinaria y tota era cie devoció. Al costat del Altar Major estaba 
preparat lo Sant Christo y als seus peus N. S. dels Dolors en que també cre

maban molts ciris. Hi hagué també sermó que feu lo Revt. P. Sugrafi.es. Y 

era cuasi la una en que se acabaren los actes del dematí. 
»Se prengué lo temps unicament necesari per lo dinar y descans, y a las

3 tothom acudia cie nou a la Iglesia. 
»Se feu cie nou esposició cie sa divina Magestat, se cantaren Vespres, y

acabaclas, lo elit P. Predicador se dirigí cie nou als fiels exitantlos a la fe y 

devoció per la preoffessó cie pregarias que enseguida surtí. 

»Se dirigí a la part cie dalt y essent al lloch elit cie la Creu del Margarit se
feu lo exorcisme o benedicció sobre els camps y viüas «contra animalia 

nosciva» o lo que fos. 
»Se dirigí enseguida a la part cie baix y al cerra! del Amat se repetí lo

mateix exorcisme. 

»Dech advertir que queda esposat lo Santíssim, i la capella cie S. Vicens

iluminacla y entretant se feia la professó, una porció cie devots resaban e 
imploraban los ausilis del Cel. Tornada la professó a la Iglesia se canta lo 

St. Rosari y se clona la benedicció ab lo SSm. ab que quacla terminada la 

»Faltan per cubrir 101 rV 14 mer. los que han sigut pagats (a mes cie lo que ja habiam 
pagat) per mi infrascrit, y comisionats per la present funció, Francisca Elias y Martí 
Bosch, pagesos, y Joseph Tomas y Anton Comas, comparets, y Salvador Comellas, 
regidor sinclich. Joseph Pons, Rector». 

·" M. Rrni1s, Castellbisbal 1900-1940, Castellbisbal 1983, pàgs. 12-20.
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