Robert Baró i Cabrera
Va néixer a Sabadell el
1971. És llicenciat en
Història per la UAB i va
ampliar els estudis
d'arqueologia a les
universitats de Pisa, Siena i
Leicester. Ha participat en
diverses excavacions
arqueològiques i
investigacions d'arxiu al
Vallès, i ha col.laborat en
alguns projectes del Museu
d'Història de Sabadell i de
l'Ajuntament de Sabadell.
Actualment és alumne del
Seminari Conciliar de
Barcelona.
La seva relació amb
Viladecavalls comença amb
l'amistat amb el rector de
Sant Martí, mossèn Jesús
Navarro, en coincidir en les
tasques pastorals de la
parròquia de Sant Cristòfol
de Terrassa, D'aquí va sorgir
la idea de celebrar el novè
centenari de la consagració
de l'església de Sorbet i,
aprofitant l'avinentesa,
fer-ne un estudi històric del
que aquest llibre n'és
el resultat.

'}[ístòría de {a yarròquía
de Ví{adecava{{s

En agraïment
A tots nquel/s que nmb la sevn fe
i de fonna nnònima són els protagonistes reals
d'aquest llibre.
A tots els que continuaran escrivint la història
de la nostra parròquia.

'Ro6ert ':Baró í Ca6rera

'1-Ústòría de Ca yarròquía
de Ví{adecava{fs

AJUNTAMENT �
�

DE VILADECAVALLS

Autor: Robert Baró i Cabrera
Disseny de la portada: Samuel Garrofé
Fotografies de la coberta: Arxiu Lourdes Sogas
© Ajuntament de Viladecavalls
Edita: Ajuntament de Viladecavalls
Dipòsit legal: B-32924-1999

Imprès als Tallers Gràfics de la M.C.E. Horeb
E.R. n" 2.910 SE- Polígon Industrial Can Tries
C/Ramon Llull, 5-7 - 08232, Viladecavalls (Barcelona)

Printed in Spnin

Presentació
del Sr. Bisbe auxiliar de Barcelona, Carles Soler i Perdigó
Pròleg
del Sr. Rector, Jesús Navarro
Introducció
l. La parròquia: una institució canviant
1.1. La situació fundacional: 1096-1113
a. Context: Ja fi del segle XI i els inicis del s.XII
•el comtat de Barcelona
•el castell de Terrassa
b. La consagració de Sant Martí
c. Per què una església?
d. Transcripció i traducció de l'acta de consagració
1.2. Dependència de Santa Maria de Terrassa i del Sant Esperit
a. El prevere diaconil de Terrassa
b. La Universitat Forana de Terrassa
c. La parròquia de Sant Jaume de Viladecavalls
1.3. Rector propi
a. Primer intent d'unificació
b. Segon intent d'unificació
c. De l 'erecció de la parròquia actual a la guerra civil
1.4. Associacions i fundacions

9
11
13
13
13
14
15
15
18
20
23
23
26
26
29
29
30
32
35

2. L'església barroca
a. Construcció del nou edifici
b. Distribució interior
c. Altres obres

37
37
38
41

3. La Capella del Santíssim
3.1. L'arquitectura
3.2. Els vitralls
3.3. La fotja

43
43
46
50

4. Annexos
4.1. Objectes artístics
a. creu processi ona l
b. copó
c. pietat de Venanci Vallmitjana
d. frontal d'altar de Francesc Salvà
4.2. Arxiu parroquial
4.3. Rectorologi
4.4. Carta dels comissionats al bisbe demanant
l'erecció de la nova parròquia de Sorbet

53
53
53
54
54
56
58
62

5. Cronologia

71

6. Documentació consultada

73

7. Bibliografia

75

7

64

-

s amb goig i amb interès que em plau de
presentar aquesta història de la Parròquia de Viladecavalls. I això, no només pel
fet de coincidir aquesta publicació amb una fita important de la vida de la
Parròquia, el novè centenari de la dedicació de l'església parroquial, sinó, sobretot,
pel fet de poder disposar d'un text que doni testimoni de corn la fe cristiana ha
marcat, d'una manera particular, al llarg d'aquests nou segles, la vida d'aquest
poble.
És bo de tenir present i conèixer qui ens ha precedit i amb quin estil de vida s'ha
anat forjant la configuració d'un poble. Això ens porta, en primer lloc , a guardar
ne memòria, corn a patrimoni humà i cristià que no podem deixar en l'oblit. Però
ens porta, sobretot, a valorar el testimoni de fe que ha deixat el seu segell-sempre
en el marc de les circumstàncies històriques de cada moment- en la manera de
fer i de viure de la població. I encara caldria afegir aquí l'empremta d'aquest
testimoni de fe que trobem en els edificis sagrats que han estat bastits per al bé
del poble cristià. El fet que el cristianisme hagi estat, en els nostres pobles, l'ànima
que els ha donat un alè particular i els ha fet trobar un sentit característic al seu
desenvolupament, és una realitat molt estimable.
És aquest testimoni, que brolla del coneixement de la història, el que ens pot
ajudar, sens dubte, ens els nostres dies, a cercar la manera de confessar més
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clarament i amb transparència la nostra fe, perquè tot guiant els nostres
conciutadans pels valors de l'Evangeli, esdevingui també un testimoni de fe per
a les generacions que vindran.
Confiem que aquestes pàgines tinguin ressò i, més enllà de recordar-nos uns
fets històrics, ens portin a valorar la manera d'obrar dels qui en foren protagonistes
i siguin un estímul per a nosaltres, els qui ara ens pertoca bastir la història pensant
en el moment present i també en el futur.

Carles Soler i Perdigó
Bisbe Auxiliar de Barcelona
Demarcació del Vallès
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P'RÒL!E§

tots els llibres acostuma a haver-hi un pròleg
que serveix al lector per situar-lo en el context i en la temàtica amb la que es trobarà quan
fullegi les pàgines que té entre mans.
Fer un pròleg, és a l'hora molt fàcil, però també molt difícil. És fàcil perquè tothom que
tingui a les mans aquest volum, ja pot intuir molt fàcilment la temàtica i el contingut del mateix,
i per tant no cal dir-ne gran cosa més sobre això. Però és difícil perquè al moment de prologar
lo, es planteja una gran pregunta: Què us puc dir que us faci entrar ganes de llegir-lo?
En primer lloc vull que sapigueu el perquè d'aquest volum. Tot va començar un dia tot
llegint en un llibre el decret d'erecció de l'Antiga Església de Viladecavalls, on l'autor del llibre
em va fer caure en el fet que l'any 1996 era una fita molt important per la vida i la història de la
nostra parròquia. Per això vam començar a posar fil a l'agulla, per veure quines possibilitats
reals teníem de deixar-ne constància per al futur. Per aquesta raó avui existeix aquest llibre.
En segon lloc, si celebravem el 900 aniversari de l'existència d'una Església i d'una fe calia
posar els fonaments pels qui s'ho mirin quan parlin del mil.lenari. Es volia fer una tasca ben
feta.
Per això aquest grapat de pàgines, escrites amb el cor, però també amb tot el rigor de la
ciència, amb la col.laboració de professionals en el camp de la Història, de la Història de l'Art,
i el suport tècnic d'un equip d'arqueòlegs que ens han permès de fer un planell precís de
l'Església, ens permeten parlar d'un treball rigurós.
En el llibre trobareu un document inèdit: la transcripció del decret de l'erecció de l'Antiga
Església. Ja se n'havia publicat la traducció, però mai la transcripció del mateix. Només això ja
dóna un important valor científic a aquest volum.
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També podreu veure que hi ha certes èpoques de la vida parroquial que no estan estudiades
amb prou aprofundiment. Em refereixo al període de la guerra civil. És una opció clara de
l'autor, ja que encara no té prou perspectiva històrica per veure aquesta època amb globalitat,
i certament requeriria potser un estudi propi del tema, que donaria peu a poder-ne fer un sol
volum.
Potser molts convilatans coneixereu, o ens podríeu dir moltes coses i anèdotes sobre les
diferents activitats que es realitzaren a la Parròquia, i que per a vosaltres van poder marcar la
vostra vida espiritual, o fins i tot podríeu pensar que coses importants de la vida de la Parròquia
aquí no se'n fan cap esment. Per això us demano comprensió i a l'hora disculpes per les
mancances que pugui haver-hi, però certament no podem pas escriure-ho tot i no deixar res
per a dir pels qui a partir d'aquest volum s'animin a continuar la tasca que humilment hem
encetat.
Bé, preneu aquest llibre amb tendresa i amb il.lusió, com ho hem fet nosaltres, i us convido a
llegir-lo perquè així amb les aportacions de tots pugui tenir una continuïtat més endavant.
Queda finalment una pregunta a l'aire: Per què es va construir una església en el lloc on
actulament hi ha l'Església Parroquial de Sant Martí de Sorbet? Per què fou el Bisbe Folch,
Senyor de Cardona, junt ament amb el Senyor de Begues, el que va venir a l'Erecció de l'Església?
Com veieu, són moltes les preguntes que van sortint a mida que anem investigant la nostra
història. No crec que hi hagi una resposta única. Ben segur que en podem trobar moltes més a
mida que anem investigant i regirant papers, tenint en compte els condicionaments de qui ho
investigui.
Gaudim, doncs, de la lectura del llibre i pensem que som només un granet de sorra en el
desenvolupament de la humanitat. Però conèixer i preguntar-se el perquè fou d'una manera i
no d'una altra ens enriquirà, ens farà més lliures, i ens ajudarà a estimar més la nostra terra i el
nostre poble.
No podria concloure aquest breu pròleg sense donar les gràcies a tots els que l'han fet possible.
En primer lloc a tots els convilatans, i a aquells que en un moment o altre han participat de la
vida parroquial, i sobretot, als rectors que han anat treballant en nom de l'església, com a
pastors de la comunitat, en representació del Bisbe, a tots ells que han posat el petit gra de
sorra en la història d'aquesta Parròquia. Els voldria agraïr especialment la seva dedicació o
treball pastoral pel bé de la comunitat parroquial i a major glòria de Déu, que aquestes pàgines,
siguin un petit homenatge al seu treball constant i silenciós.
Finalment, per concloure, aclarir que encara que amb una mica de retard -ja que els 900 anys
foren fa tres anys- podem oferir al nostre poble en col.laboració de ]'Excm. Ajuntament un nou
volum de la Història de Viladecavalls, i també d'un dels seus àmbits més emblemàtics, la seva
Parròquia.
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Mn. Jesús Navarro, rector
a 17 de febrer de 1999,
dimecres de cendra.
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a parròquia, a l'igual que la llengua, és
una de les poques coses que, des de l'alta edat mitjana, se'ns han transmès de
manera viva a través dels segles, i de la mateixa manera que la llengua, ha sofert
una llarga evolució fruit de les transformacions de la societat. És evident que no
és la mateixa concepció de parròquia la que tenien a la fi del segle XI els senyors
feudals que promogueren la consagració de St.Miquel de Sorbet, la dels pagesos
del segle passat que demanaren un important canvi de demarcacions i el de l'actual
comunitat que s'hi aplega en un àmbit eclesial ben divers: el sorgit del Concili
Vaticà II. Però bé que diferents, totes aquestes concepcions, i d'altres que ja
trobarem, tenen sempre com a punt de referència comú una institució que aplega
els habitants del territori assignat a un temple concret; en el nostre cas el de Sant
Martí.
El novè centenari de la consagració del temple romànic és una data puntual
que ens fa adonar de l'antiguitat de la institució que avui trobem, però que sobretot
ens ha de fer pensar en les gents que durant aquests segles ha aplegat. Allò que
en darrer terme voldriem en aquest estudi és arribar a la vida i organització
d'aquests habitants de Sorbet a través d'allò que més clarament ens ha romàs i
que encara en els nostres dies és viu: la parròquia de Sant Martí.
Partim de l'existència de l'important treball de síntesi que representa la Història
de Viladecavalls publicada el 1991, de manera que ja donem molts aspectes per
estudiats, oferint des d'aquí una nova perspectiva que vingui a enriquir el
coneixement del passat d'aquest poble vallesà.
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l.l.

SITUACIÓ FUNDACIONAL:

1096-1113

orria l'any 1096 1 quan el bisbe Folc va
consagrar l'església de Sant Martí, un esdeveniment realment important per als
habitants de Sorbet, tant que potser no en trobarem cap de comparable en la seva
llarga història. Val la pena doncs que ens acostem a aquest fet amb el màxim de
dades que tinguem al nostre abast perque així puguem entendre'l el millor
possible.

a. Context: la fi del segle XI i els inicis del segle XII
A la fi del segle XI a gairebé tota l'Europa Occidental trobem una societat de
tipus feudal en la que les relacions que s'estableixen són de dependència entre
persones concretes, de tal manera que les institucions públiques han quedat força
en desús. S'ha portat a la pràctica una teoria segons la qual la població està dividida
en tres grans grups: els que treballen (laboratores), els que preguen (oratores) i els
que lluiten (bellatores), o amb altres paraules, els pagesos, els religiosos i els nobles.
Les societats medievals donen una gran importància a la religió, en aquest cas
el cristianisme, de tal manera que tots els àmbits de la vida tenen una dimensió

l. L'acta de consasració de Sant Martí de Sorbet es troba a l'Arxiu Històric Comarcal de Terrassa: pergamins,
IV-A núm 7. 17 d abril del 1096.
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religiosa, des dels aspectes més íntims de cada individu, fins als més públics com
és el sentiment de formar un sol grup tots els pobles que professen la mateixa fe.
En el cas dels musulmans serà l'Islam, i en el dels cristians la cristiandat. Tant és
així que només un any abans de la consagració de Sant Martí, el 1095, el papa
Urbà II havia predicat la primera croada a Clarmont, per tal de conquerir Terra
Santa, i deu anys abans, el 1085, Alfons VI de Castella havia pres Toledo amb un
clar ideal de guerra de religió contra l'Islam.
Es pot dir que una de les característiques principals d'aquella societat és la
violència, present en tot moment. I és per aquesta mateixa violència que amb el
feudalisme la importància de les institucions públiques es redueix molt, tot agafant
força les relacions de caràcter personal. Això mateix passa també en l'Església,
que durant el segle X és pràcticament controlada pels nobles que disposen dels
càrrecs eclesiàstics segons la seva conveniència, especialment del papat i dels
bisbats.
Durant el segle XI es dóna un moviment de renovació dins l'Església adreçat a
independitzar-la del poder civil, la Reforma Gregoriana, que s'anomena així en
referència al seu principal impulsor, el papa Gregori VII. Aquesta reforma sorgeix
dels monestirs, que molt abundants i enriquits, des de feia algun temps s'havien
posat sota l'empar de Roma per a evitar els expolis dels nobles. A Catalunya hi
ha una figura cabdal en aquest procés de reforma, l'abat-bisbe Oliba, qui durant
la primera meitat del segle va impulsar el moviment de pau i treva amb tal
d'apaivagar els senyors feudals.
El comtat de Barcelona
El comtat de Barcelona coincidia aproximadament amb el territori de l'actual
diòcesi, llindant al sud, mitjançant una frontera molt àmplia, amb les terres
musulmanes d'Al-Andalus. Tenia, a més de la capital, d'altres caps de lloc amb
els seus respectius termes. Terrassa era un dels més importants, i dins del terme
del seu castell hi havia les esglésies de Sorbet i Taudell.
La darrera década del segle XI és d'una gran complexitat política ja que, el
mateix 1096, el comte Berenguer Ramon II havia estat acusat d'haver assassinat
anys abans el seu germà bessó Ramon Berenguer L Per aquest crim havia de ser
sotmés a judici davant el rei Alfons VI de Castella 2 i nomenar comte de Barcelona
el seu nebot Ramon Berenguer Ill.
Berenguer Ramon 11, conegut com el Fratricida, havia dut a terme una política
expansionista amb l'intent fracassat de conquerir València i el, més o menys reeixit,
d'ocupar Tarragona. Ell mateix havia aconseguit que el 1091 el papa Urbà 11
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2. Sobrequés, S., 1991. p.126
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restablís aquesta ciutat com a seu metropolitana, independitzant-la de Narbona,
de tal manera que els bisbes de les diòcesis que es trobaven dins dels seus comtats
no fossin nomenats per un arquebisbe estrany al comte de Barcelona. De fet la
figura del bisbe de Barcelona és una de les més importants en tot aquest enrenou
polític. Abans de l'inici de la reforma els bisbes eren elegits directament pel senyor
del lloc, però no sembla que aquest sigui el cas del bisbe Folc, que era alhora
vescomte de Cardona, de qui la primera notícia escrita que tenim del seu episcopat
és quan consagrà l'església de Sorbet.

El castell de Terrassa
En aquell temps la major part de la població està formada per les famílies de
pagesos que, al Vallès, viuen en petites masies escampades per tot arreu i,
ocasionalment, en petits pobles al voltant d'una església. L'únic nucli important
de població que trobem a prop és Barcelona, seu del comtat i bisbat als quals
pertany Sorbet.
El terme de Sorbet i els de les dues parròquies de Taudell es trobaven, com ja
hem dit, dins del terme del castell de Terrassa, que ocupava aproximadament els
actuals municipis de Terrassa, Matadepera, Sant Quirze del Vallès, la meitat
occidental del de Sabadell i la meitat oriental del de Viladecavalls.
Aquest ampli territori durant el segle X estíJ.va articulat a nivell civil d'alguna
manera amb les Villae i els seus termes, mentre que a nivell eclesiàstic tenia una
església, la domus de Sant Pere, que feia les funcions de parròquia. Durant la
primera meitat del segle XI apareixen ja referències a d'altres esglésies que semblen
tenir alguna funció d'organització del territori, i que clarament durant la segona
meitat del segle XI són parròquies sufragànies de Sant Pere, com és el cas de Sant
Quirze del Vallès, consagrada el 10503 •
El terme pròpiament dit de Viladecavalls és fora del castell de Terrassa ja que,
tal i com trobem documentat des del segle XIII4, es tracta d'una part del terme
d'Olesa, centrada posteriorment en l'església de Sant Jaume.

b. La consagració de Sant Martí
La consagració és una complexa cerimònia que només pot celebrar el bisbe
mitjançant la qual un edifici és dedicat solemnement a fer les funcions de temple.

3. Arxiu Parroquial de Sant Quirze del Vallès, trasllat del 1582 de l'acta de consagració del 1050.
4. Arxiu Històric de Terrassa, Bertran, Acòlit, notari públic de Terrassa, 1247-1251. fai. 12r. Citat per M. Pere
grina a la Història de Viladecavalls, p. 78, nota 86.
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No és imprescindible que una església estigui consagrada per a poder-hi celebrar
els sagraments, de manera que tot sovint la consagració es duu a terme quan ja fa
temps que s'utilitza l'edifici. Fet i fet, hi ha moltes esglésies que mai han estat
consagrades.
Durant l'Edat Mitjana aquesta festa s'aprofitava per a atorgar béns o definir els
que ja tenia una església concreta. Per tant, ha de quedar clar que la consagració
no és una cerimònia imprescindible i que, quan es duia a terme, acostumava a
haver-hi alguna raó d'importància que l'havia aconsellada.
Evidentment, el personatge que mai no pot faltar en una consagració és el bisbe.
A Sant Martí de Sorbet va venir Folc, bisbe de Barcelona, tractat de senyor i
venerand (Domnus i venerandus). Havia estat ardiaca de Sant Vicenç de Cardona
des del 10685, on va introduir la canònica agustiniana, era vescomte de Cardona
des del 1086, i havia estat elegit bisbe d'Urgell cap al 1089 en oposició al bisbe
Guillem Arnau. Mort aquest va renunciar a la mitra d'Urgell i el substituí Sant
Ot. Nomenat bisbe de Barcelona el 1095 com a successor del bisbe Bertran, va
ocupar aquesta seu fins al seu decés, probablement el desembre del 10996 •
Estem doncs davant un individu de primera fila de la noblesa del moment.
Seguint l'acta de consagració, aquesta ens diu que vingué acompanyat pel col_legi
de canonges de la seu de Barcelona. Aquests són els preveres encarregats del
culte de la catedral, i des del segle IX s'organitzaven segons la regla carolíngia
d' Aquisgrà, el que no sabem és si a les acaballes del segle XI havien adoptat la
regla de sant Agustí o no7 . Més que probablement els que venen a Sorbet no són
tots, però estan presidits pel seu caput scole el sacerdot Berenguer, que també
firmarà l'acta.
Trobem també en l'acta d'altres sacerdots que, ja sigui com a leu ita o com a
presbiter, la signen. Alguns d'ells havien de ser canonges.
A més de les autoritats eclesiàstiques hi apareix també un plegat de laics de
més difícil identificació. En primer lloc hi ha Gerbert Hugó, tractat de senyor i
excel.lentíssim baró (damni i probissimi uiri), que és qui prega el bisbe Folc que
consagri el temple i fa donació d'una sèrie de béns. Aquest individu és molt
probablement en Gerbert Hug de Tornes, noble de Guillem Ramon, vicari del
castell d'Eramprunyà el 11118, i vassall d'Arnau Mir des del 10869 . Com que en

5. Puig, S. 1929, pp. 134-135. Zimmermann, M. 1989. p.156.
6. Segons consta al necrologi de Cardona esmentat a: Villanueva, 1803. tom 9 p. 236
7. Zimmermann, M. 1989 p.162
8. Rius Serra, J. 1945. núm. 812
9. Pagès,M. 1992. p. 251.
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Façana de ponent de l'església romànica de St. Martí de Sorbet, ss. Xl-Xll.

l'acta de consagració firma en Guillem Ramon en un lloc molt destacat, després
del bisbe, però abans que Gerbert Hugó, podem suposar que en aquesta data ja
era noble seu.
Al costat d'en Gerbert Hugó apareix sempre la seva esposa Ledgardis, fet normal
ja que en l'època la dona tenia una posició social força important, i sempre era
present en els afers econòmics de l'espòs. Ella posseïa, com a mínim, la dècima
part dels béns del matrimoni.
Finalment apareixen també d'altres homes pertanyents al dit lloc (aliorumque
hominum eidem laco pertinentium), dels que només coneixem el nom de Sicarda i
els seus fills, habitants del mas que Gerbert dóna a l'església. Aquesta breu
referència a un vassall és molt en relació al que habitualment es troba. Massa
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sovint, com que els documents fan referència només als senyors, als poderosos,
hem oblidat la major part de la població: els pobres, els pagesos. No podem dir
gaire d'ells, però fent extensiu el que succeeix a d'altres llocs, sabem que a aquestes
alçades de segle els nobles ja han aconseguit dominar els camperols fent-los pagar
tributs cada cop més exigents amb els que han substituit els impostos públics.
Només uns anys abans, entre el 1020 i el 1060, hi havia hagut unes lluites molt
sagnants entre els nobles, i entre aquests i els pagesos, que es van resoldre en les
assemblees de pau i el moviment de la treva de Déu que engegà l'abat Oliba cap
al 1030 1º . Una de les seves conseqüències fou la creació de les sagreres, l'espai
"sagrat" que envolta un temple. Ja les trobem en els antics concilis visigòtics i en
algunes referències del segle X, però amb les assemblees de pau es transformaran
en una zona molt ben delimitada (trenta passes) que participarà del dret d'asil de
l'església. A efectes pràctics, la sagrera i tot el que hi hagués dins quedaven fora
de l'abast dels nobles. D'aquesta època tenim ben documentades les sagreres de
Sant Quirze (1050)11 , Sant Pau de Riu-sec (1054)12, Sant Llorenç del Munt (1064)13
i Sabadell (1076)14 . Moltes d'elles esdevindran en el futur petits pobles ja que els
pagesos hi construiran llurs cases per refugiar-s'hi. A Sorbet es veu clarament en
l'acta de consagració com el bisbe fa que Gerbert Hugó institueixi una sagrera
(Prescriptus igitur uir Gerbertus Ugonis, ex precepto iamdicti pontificis concessit de
proprio iure circa supradictam ecclesiam címiterium triginta uidelicet passuum mare
ecclesiastico... L'home abans dit, Gerbert Hugó, per manament del ja dit pontífex,
va concedir de dret propi, un cementiri al voltant de l'assobre dita església de
trenta passes segons el costum eclesiàstic...). No tenim, però cap referència però a
que mai es comencessin a edificar cases, encara que aquesta podia haver estat la
intenció en fer-la. Finalment es promulga l'anatema, això és una maledicció amb
l'excomunió, a aquells que fessin malbé la sagrera allí construida (sacraria ibídem
constructa infregerit).

c. Per què una església?
Fins ara hem pogut veure que la consagració de Sant Martí de Sorbet no es
tracta d'un fet fora del normal i que es dugué a terme segons el que era habitual
10. Bonnassie 1981, II, pp. 110-117
11. vide nota núm. 3
12. Arxiu Parroquial de Sant Quirze del Vallès, trasllat del 1582 de l'acta de consagració del 1050.
13. Arxiu de la Corona d'Aragó, Monacals d'Hisenda, Pergamins de Sant Llorenç del Munt, núm. 194

-

14. Arxiu Diocesà de Barcelona, Liber Dotnlinrum, V II pp. 285-286.
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en l'època. Però encara roman la pregunta de per què es fa just en aquell moment
i no en un altre.
El més evident sembla que serien les raons pastorals; sempre és bo que un bisbe
acudeixi a les esglésies de la diòcesi a visitar-les, i si alguna no està consagrada, que
ho faci. Amb la reforma gregoriana aquest costum es va incrementar
considerablement ja que així els bisbes confirmaven els seus drets sobre les esglésies
diocesanes i regularitzaven la situació de les esglésies pròpies, o de propietat
particular. Segons l'acta de consagració sabem que l'església de Sorbet ja existia
d'antic al terme de Sant Pere d'Egara, a la que estava sotmesa (infra terminos Sancti
Petri Egarensis ecclesia, cui hec ecclesia Sancti Martini stat subdita ab antiquo tempore).
Veiem que per una banda és el bisbe qui consagra l'església, d'una altra són els
habitants de Sorbet els que l'han construïda (a predictis nbitntoribus fundatam), però
és en Gerbert Hugó qui la dota tant de la sagrera, per ordre del bisbe, com d'altres
béns materials que són el mas de Sicarda i la vinya de Montlleó. La sagrera
representa un benefici indubtable tant per al bisbe com per als habitants del lloc,
però cal veure quin és el profit que treu en Gerbert Hugó.
Sant Martí s'alça en el punt en que el camí d'Olesa entra dins el terme del castell
de Terrassa, un lloc força interessant ja que és una via que havia de ser molt
transitada en unir el Vallès i el Penedès sense haver de salvar desnivells massa
importants. Probablement aquesta església era pròpia d'en Gerbert Hugó, el qual
cridà el bisbe perquè la consagrés, quedant així la situació normalitzada. El dret
de col.lació (nomenament de capellà) i alguns dels beneficis que reportés l'església
com ara els delmes, quedaven amb aquest acte en mans de l'Església, mentre que
el noble podria potser percebre els drets de pas o algun altre privilegi.
Hi ha encara una dada, potser només casual, que vindria a complicar la situació,
ens la dóna en S. Cardús15: "A principis de la dotzena centúria posseïa en feu el
castell i la vila de Terrassa el noble Ramon Folch, vescomte de Cardona,
possiblement en penyora de les gran quantitats prestades per aquest noble a la
corona". Llàstima que no dóna cap referència ja que la relació entre un vescomte
de Cardona a principis del segle XII i Terrassa podria resultar molt interessant, ja
que es tracta d'un successor molt proper al bisbe Folc.

15. Cardús, S. 1960. p.74
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d. Acta de consagració de l'església de Sant Martí de Sorbet (1096)
Transcripció i traducció a cura de Pere Puig i Ustrell
d.1. Transcripció
Anna ab incarnatione Domini nostri Iesu Christi millesimo nonagesimo sexta,
era millesima centesima trigesima quarta, inditione quinta, aduenit domnus Fulco,
venerandus Barchinonensis sedis episcopus, Terratiam, in locum uocitatum
antiquitus Sorbed, constitutus preclara iamdicte sedis canonicorum collegio et
exortatus precibus damní Iherberti Ugonis, probissimi uiri, et uxoris eius Ledgardis
aliorumque hominum eidem laco pertinentium, consecrauit in predicto laco ecclesiam
in honore Sancti Martini a predictis abitatoribus fundatam in episcopium
Barchinonense infra terminos Sancti Petri Egarensis ecclesia, cui hec ecclesia Sancti
Martini stat subdita ab antiquo tempore. Prescriptus igitur uir Gerbertus Ugonis,
ex precepto iamdicti pontificis concessit de proprio iure circa supradictam ecclesiam
cimiterium triginta uidelicet passuum mare ecclesiastico eidem ecclesie perpetuo
ad possidendum, eo siquidem tenore, ut si quis infra iamdictum terminum aliquem
inuaserit, vel cuilibet uiolentiam intulerit, uel sacraria ibidem constructa infregerit,
nisi pro sacrilegio kanonice satisfecerit, anathematis uinculo conexus in perpetuum
permanebit. Insuper etiam praelibatus Gierbertus confert prenominate ecclPsie de
proprio predio mansum unum obtimum, in quo moratur Siccardis cum filiis suis.
Est autem ipsum mansum in Sorbed, non longe ab eadem ecclesia. Terminatur itaque
a parte orientis in collo de Benna, de meridie ad ipsum clausum, de occiduo in
a/odio de Sancte Marie Montiserrati, de circio in rupe kardinali. Quantum isti
termini ambiunt, sic Gerbertus prefatus et uxor eius Lidgardis totum ipsi ecclesie
tribuunt ea conditione, ut in vita sua hac teneant et tascham exinde iamdictae
ecclesiae tribuant. Post illorum uero obitum ipsius ecclesiae sit solidum. Et in monte
Leonis donant ei unam modiatam vinee, ut ab hodierna die et deincebs ipsa ecclesia
eam optineat. Ego autem Fulco, Barchinonensis episcopus, pontificali auctoritate
concedo atque confirmo quecumque actenus sepe dicte ecclesie a predicto Giberta et
itxore eius, siue ab aliis fidelibus donata sunt uel per succedentia tempore donata
erunt, sub tali deliberatione, quatenus temerario ausu aliquid ex iam concessis atque
ex concedendis auferre presumat, uel quacumque machinatiune surripere audeat.
Quod si quid absit perpetrauerint, donec iuxta kannonicam censuram episcopi
Barchinonensis et clericorumque eius restituerit, excommunicationi obnoxius
permanebit, saluo in omnibus iure Egarensis ecclesie.
Actum est hac XV kalendas mai armo XXXVI regni Philipi regis. Fulcho, gratia
Dei Barchinonensis episcopus +. Sig+ Stephanus levite. Sig+ Guillelmi Ramundi.
Sig+ Guilaberti leuite. S+ Berengarii leuite qui et caput scole. S+ Gerberti Ugoni.
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5ig+ Ledgardis. Nos qui hanc consecrationem facere rogauimus, et quod superius
est confirmamus. Willelmus presbiter. 5ig+ Raimundi Geriberti. 5ig+ Bertrandi
Bonefilii. 5ig+ Guillelnii Ermemiri. Bernardus leuita scripsit 55. sub die et anno
quo supra .
Al dors: Consecracio ecclesie 5ancti Martini in termino 5ante Marie Terrasie 1096.
Traducció 16
1096, abril 17
L'any de l'Encarnació de Nostre Senyor Jesucrist 1096, era 1134, indicció
cinquena, En Folc, venerable bisbe de la seu de Barcelona, vingué a Terrassa, al
lloc anomenat des de l'antiguitat Sorbet, constituït l'II.lustre Col.legi de canonges
de la seu i a precs d'En Gerbert Hugó, prohom destacat, i la seva esposa Ledgarda
i altres homes del lloc, hi consagrà l'església en honor de Sant Martí, fundada
pels esmentats veïns del lloc al bisbat de Barcelona, dins els termes de l'església
de Sant Pere d"Egara, de la qual depèn aquesta església de Sant Martí des de
temps antics. Així doncs, l'esmentat Gerbert Hugó, pel precepte de dit prelat,
concedí de dret propi un cementiri de trenta passes a l'entorn de la dita església
segons el costum eclesiàstic, per tal que sigui posseït perpètuament per la mateixa
església, de tal manera que, si algú invadís aquest espai, hi perpetrés alguna
violència o infringís la sagrera establerta, que romangui per sempre sota el vincle
de l'anatema, si no ho rescabalava com a sacrilegi canònicament. A més, el mateix
Gerbert dóna a la dita església de la hisenda pròpia un mas òptim, on resideix
Sicarda i els seus fills. Aquest mas és a Sorbet, no gaire lluny de la pròpia església,
i termena a llevant amb el coll de Benya, a migdia amb el Clos, a ponent amb un
alou de Santa Maria de Montserrat, a tramuntana amb el turó anomenat Cardenal.
Tot el que inclouen aquests termes ho donen l'esmentat Gerbert i la seva esposa
Ledgarda a la dita església, a condició que ho tindran durant la seva vida i en
pagaran tasca a la mateixa església, i després de la seva mort restarà sòlid i
propietat de la dita església. I a Montlleó li donen una mujada de vinya, per tal
que l'església citada en frueixi des del dia present.
Així jo, Folc, bisbe de Barcelona, per la meva autoritat pontifical concedeixo i
confirmo totes les coses donades a la dita església per Gerbert i la seva esposa, o
per altres fidels, i totes les que lisiguin donades en el futur, de tal manera que, si
algú gosés temeràriament usurpar res de les coses concedides o de les que seran

16. Publicada ja a la Història de Vílndecnval/s, 1991.
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concedides en el futur, o afectar-les amb alguna maquinació, que romangui castigat
per excomunió, fins que no rescabalarà segons la sanció canònica corresponent al
bisbe de Barcelona i els clergues del lloc, salvant en tot el dret de l'església d"Egara.
Fou fet això el dia 15 de les calendes de maig de l'any 36 del rei Felip.
Folc, per a gràcia de Déu bisbe de Barcelona +. S+ Esteve, levita. S+ Guillem
Ramon. S+ Guilabert, levita. S+ Berenguer, levita i cabíscol. S+ Gerbert Hugó. S+
Ledgarda. Nosaltres que vam demanar aquesta consagració i confirmem el que
consta a sobre. Guillem, prevere. S+ Ramon Geribert. S+ Bertran Bonfill. S+
Guillem Ermemir.
Bernat, levita, que ho escrivií i subscrivií el dia i any indicats.
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1.2. DEPENDÈNCIA DE STA MARIA DE TERRASSA I DEL ST ESPERIT

a. El prevere diaconil de Terrassa
Degut a llurs reduïdes dimensions 1, les parròquies de Sorbet i Sant Miquel de
Taudell depengueren des del segle XII fins al segle XIX del priorat agustinià de
Santa Maria de Terrassa, que a partir de la fi del segle XVI passà a la parròquia
del Sant Esperit de la mateixa ciutat.
En l'acta de consagració de Santa Maria de Terrassa2 el bisbe fa donació a aquesta
de les esglésies del terme de Terrassa, entre les quals cal comptar implícitament
Sant Martí de Sorbet. Per tant aquesta pertanyia a la mitra, com ja es desprenia de
la seva acta de consagració.

Església de Sta. Maria de Terrassa, congragrada el 1113, seu
d'una canònica agustiniana.

l. En les visites pastorals del 1414 al 1740 a Sant Martí de Sorbet només apareixen dos parroquians, o sigui, dues cases,
Can Corbera i Can Purull, a la del 1758 encara té només 15 habitants (no cases), i a la del 1771 ja ha augmentat fins a 45
habitants.
2. Arxiu Històric de Terrassa, pergamins, 1-103
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Els segles XII-XIII ja apareixen algunes referències a Sant Martí de Sorbet com a
parròquia3, però no serà fins el segle XIV que trobarem explícitament documentada
la seva dependència del priorat agustinià de Santa Maria, quan el desembre de
1330, per resignació de Pere Onzani, el bisbe concedeix al prevere Berenguer Plana
el benefici diaconil de Sant Pere de Terrassa i la rectoria de les esglésies de Sant
Martí de Sorbet i Sant Miquel de Taudell, amb la cura i govern d'ànimes de totes
dues esglésies4 .
Recollim ara alguns fragments de l'historiador terrassenc Josep Soler i Palet
sobre aquest prevere diaconil5 :
«A l'iglesia de Sant Pere de Tarrassa hi havia, després del capellà curat, lo
sacerdot dit Diaconil, qui, com a coadjutor d'aquest, regentava la Cura
d'ànimes en les iglesies de Santa Maria de Sorbet y Sant Miquel de Taudell,
venint a càrrech del Prior de Santa Maria de Tarrassa la sustentació d'aital
prevere, segons costum que's desprèn d'una concordia de l'any 1336
(Speculum).
Sa residencia, aixís com la del monjo, era a la dita iglesia de Sant Pere,
fins que aital benefici fu traslladat, per virtut del decret del bisbe Coloma del
1601, a la nova parroquial de Tarrassa, essent de presentació y nominació
del Prior y previ examen pera regir Cura de ànimes, al igual que's feya ab la
Vicaria perpetua, després del que, sortintne aprovat, se li podia conferir lo
benefici (volum I de Jurion Patron. Curiae Vic,Jol. 328 a Proc. Vet., 160122, n.e 42.).
Tots los diumenges y festes devia dir dues misses, una a l'iglesia de Sorbet
y altra a la de Taudell. Les ordinacions del bisbe Coloma del 5 de Juliol de
1601 contenen sos drets y obligacions. »
Transcrivim aquí les ordenacions del bisbe Coloma del 6 de juliol del 16016 •
16. Item per quant hauem trobat, que lo obtenint lo Diaconil, esta obligat
en dir y celebrar Missa, tots los dies de Precepta, Juntament ab lo Vicari
perpetuo alternatim per setmanas en la dita Iglesia Parroquial del St. Esperit

3. Arxiu Històric de Terrassa, pergamins. carpeta l, núm 143. Regest a Puig, P 1979, p. 41 núm 41. 11 d'agost 1068 .
carpeta IV C, núm. 16. Regest a Puig, P. 1979, p. 61, núm. 95.8 gener 1265.
carpeta IU, núm. 73 . Regest a Puig, P. 1988, p. 56, núm. 31. 22 de juliol 1295.
4. "et rectorie ecclesiarum Sancti Martini de Sorbeto et Sancti Michaelis de Thaudello", "et curam et regimen animarum in
predictis ecclesiis de Sorbeto et de T haudello" Arxiu Diocesà de Barcelona, CoLlacions 4, foli 9, desembre 1330.
5. Soler i Palet, j. 1898. p. 152...
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6. !dem, p. 307.
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y St. Pere de la Vila de Tarrassa, sens rebre charitat alguna, per la celebracio
de dit.es misses, administrar, y exercir tota la Cura de les animes, en les
parroquias de St. Martí de Sorbet, St. Miquel de Taudell y en aquellas anar/os
a dir Missa, tots los diumenges, ço es una en cada Iglesia, per lo qual ha
acostumat de tenir llicensia, per nostres praedecesors, pera dir en un mateix
die, dites dos missas, no hauenthi en dita Iglesia Parroquial del St. Esperit y
St. Pere, Cos de difunt, Benediccio Ecclesiastica, ni Missa Prioral, que en
tal cas, tenen obligacios los habitants en ditas Parroquials de Sorbet y Taudell
los diumenges, que dit Vicari estarà ocupat, per raho del demunt dit, acudir
y oyr missa en dita Parroquial (...)
Rtem Per quant nos consta, que lo Diaconil reb y acostuma rebrer de dit
Rnt. Prior, sis quarteras, y vuyt quartans de forment, tres quarteras de
ordi, y deu lliures ab diners, y vltra lo praedit reb les primissias y ma besada,
en les Parroquials de Sant Martí de Sorbet, y de St. Miquel de Taudell; Per
so manam que de aquí al deuant rebe tot lo 111atex y sia conseruat en sa
possessio.7
Trobem també el Decret de visita Episcopal ordenant lo relatiu a les admisions y als
Beneficis y Capellanies del 4 de juny de 1736, donat pel bisbe Felip, del qual en
transcrivim un fragment8:
9. Item com hajam trobat, que en lo Capital 16. de las ordinacions de dita
Iglesia fetas per Nostre Antecesor On. Ildefonso Coloma als sis de Juliol de
mil sis cents y un esta confirmada la obligació que antes ya tenia lo Diaca de
dita Iglesia de Administrar tota la Cura de animas en las Iglesias de Sant
Martí de Sorbet y Sant Miquel de Taudell y en estas anar a dir missa tots
los diumenges (so es una en cada Iglesia) no havenhi empero en la dita
Iglesia del Sant Esperit y Sant Pere Cos difunt, benedicció nupcial ó missa
Prioral com mes llargament està explicat en lo citat Capital: per sò declaram
ab lo present, que competeix al dit diaca per rahó de son Benefici la Cura de
Animas en ditas dos Iglesias y en los Individuos de ditas dos Parroquias; eo
sufraganeas, devent ministrar a aquellos los Sagraments del Batisme,
penitencia, Eucharistia y estramaunctió, com també asistir als matrimonis
y ensenyar la Doctrina Cristiana com a propi Parraca de ells (...)

7. ídem p. 311.
8. idern p. 333.
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b. La Universitat Forana de Terrassa

Des de l'Edat Mitjana, i fins el segle XIX, el terme de Terrassa era format per set
parròquies: Sant Pere, Sant Quirze, Sant Vicenç de Jonqueres, Sant Julià d'Altura,
Santa Maria i Sant Miquel de Taudell i Sant Martí de Sorbet. Amb el creixement
del nucli de Terrassa des del segle XII hi hagué una competència continuada
entre els pagesos del terme i els habitants de la vila.
Aquest dualisme culminà el 15629 amb la separació en dues entitats municipals,
la Universitat de la vila i la Universitat del terme, que romanien però amb un
mateix batlle. Els capítols de separació comencen així:
Illustrissim Senyor los homens de la vila y ten-ne de Tarrassa ço es de las
parroquies de sanet Pere sanct Julia sanct Quirse sanct Vicens de iunqueres
sancta Maria de taudell sanet Miquel i sanct Marti los quals tots iunts fan
una mateyxa universitat per apartarse de dessensions y confusions entre
ells suppliquen a vostra Senyora Illustrissinia sia sentit donarlos licentia
que s duidir e separar del modo dauall scrit... 10
El 1800 la Universitat Forana de Terrassa passà a ser el municipi de Sant Pere
de Terrassa, ara ja sense cap relació amb l'ajuntament de Terrassa. Del procés de
formació i posterior dissolució d'aquest municipi hi ha un breu però molt clar
estudi d'en J. Puy al qual ens hi remetem11 .
c. La parròquia de Sant Jaume de Viladecavalls

Les parròquies de Sant Miquel, Santa Maria i Sant Martí no ocupaven ni de bon
tros tot el territori de l'actual terme de Viladecavalls; el Carrer de Dalt, can Turu,
i tota la part de terme que hi ha de l'altra banda del torrent de Sant Martí,
pertanyien a la parròquia de Sant Jaume de Viladecavalls, sufragània de Santa
Maria d'Olesa de Montserrat. Donarem ara uns breus apunts del que va ser aquella
parròquia, les ruïnes de la qual encara es poden veure al costat del mas de Sant
Jaume, al torrent de Sant Jaume, ja dins del terme d'Olesa.
A la Història de Viladecavalls ja han estat estudiades12 les referències més antigues
que tenim de Viladecavalls, dels segles XII i XIII, i per tant no cal tornar a fer-hi
9. Arxiu de la Corona d'Aragó, registres de Cancelleria, tom 4690, foli 91. Arxiu Històric de Terrassa, llibre de privilegis.
10. Arxiu Històric de Terrassa, Llibre de Privilegis, p 56vº.
11. Puy, J. Època co11temporñ11ia i temps presents, a Història de Vi/adecnva/ls, pp.228-232.
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12. Peregrina, M. Viladecnva/ls a l"Epocn medieval, a AA.VV. Història de Vilndecnvnl/s, p. 77.
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Privilegi de separació de les dues Universitats de Terrassa. Any 1562.
Arxiu històric Comarcal de Terrassa.

esment. Del 1321 tenim la fundació d'un benefici anomenat el priorat de
Viladecavalls a l'altar major de Santa Maria d'Olesa13. L'any 1421 tenia un valor
de 10 lliures que es pagaven a l'abat de Montserrat14 .
Les visites pastorals fetes els anys 1702, 1703 i 1704 a Olesa ens parlen de la
parròquia sufragània d'Olesa de Sant Jaume de la Quadra de Viladecavalls dient
d'ella que ho tenia tot bé 15 . En la visita pastoral del 1786 16 a Olesa es descriu així:

A distancia de cinco cuartos ai una capilla en el vecindario de Cabals
dedicada a Sn Tiago, es propia del conwn y la llaman sufraganea, no hi
reserva, cementerio ni fuentes baptismales.
13. Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona, S¡;ern/11111 de l'arxiver Campillo, Deganat de Penedès i Piera, vol. 5, p. 885,
Olesa.
14. Jdem p. 885 vº .
15. Arxiu Diocesà de Barcelona, Visites Pastorals, voL.66, pp .163, 18_5vº i 196v". D'aquesta darrera, del 1704, transcrivim
tot el que en dm: D011111111s v1s1tntor ¡,er relntwnem v,cnm v1s1tnv1/ ecc/esm111 snnc/1 Jacob, de In Qundrn de V,/n de Cnvn/1s qui dixi/
011111in dic/ne ecc/esine bene se hnbere, est rlictn ecc/esin sufrngnnen dic/ne ¡mrroechinlis Ben/ne Marine de Olesa.
16. Arxiu Diocesà de Barcelona, Visites Pastorals, vol. 88, p133.
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1

Ruïnes de l'església de St. Jaume de Viladecavalls,
al costal de St. Jaume d'Olesa

Encara el 181817 es diu que . . . hay en dicha Parroquia (Olesa) las capillas públicas
siguientes: una cuyo titular es San Jaime, que es sufraganea y esta a carga del curato (. . .).
Es tracta doncs, sense cap mena de dubte, d'una petita església amb funcions
de parròquia sufragània que funcionà com a tal amb seguretat tot el segle XVIII i
la primera meitat del segle XIX, però que potser ja tenia aquesta condició
anteriorment. Depenia plenament de la parròquia de Santa Maria d'Olesa i estava
inclosa, amb ella, en el deganat 18 de Piera, a diferència de les esglésies de Sorbet
i Taudell, que eren sufragànies de Terrassa i, com aquesta, es trobaven dins
l'oficialat.

17. Arxiu Diocesà de Barcelona, Visites Pastorals, vol. 89, p. 217.
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18. El deganat és una divisió eclesiàstica del territori que agrupa una sèrie de parròquies.

1. La arrò uía: una ínstítucíó canvíant

1.3. RECTOR PROPI

A principis del segle XIX encara no es fa gairebé distinció entre les divisions
civils i eclesiàstiques a nivell de pobles, de manera que pràcticament es tenen per
la mateixa cosa. És en aquest moment que es posa en qüestió la validesa de
l'immens terme de Sant Pere de Terrassa, que comença a disgregar-se i donarà
lloc als nous municipis de Sant Quirze i Viladecavalls.
A la part que actualment està inclosa dins Viladecavalls hi havia tres parròquies,
Sant Miquel i Santa Maria de Taudell i Sant Martí de Sorbet, servides per capellans
diferents (Sant Miquel i Sant Martí pel prevere diaconil del Sant Esperit de Terrassa
i Santa Maria per l'infermer de Sant Cugat), que no vivien al poble. A més, la part
de migdia del poble era dins del terme de Sant Jaume de Viladecavalls, parròquia
sufragània d'Olesa.

Antiga parròquia de St. Miquel de Taudell

a. Primer intent d'unificació
Amb aquesta situació el 1814 s'inicia un Expediente instructiva con arreglo a lo

acordada de la Real Camara sobre reunion bajo un solo parraca en San Martin de Sorbet,
de esta Yglesia, de las de San Miguel y Santa Maria de Taudell y de San Jaime de

-
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ViladeCaballs1 . Aquí s'hi incloïen les declaracions d'alguns veïns: Pau Turull, Martí
Turull i Josep Clariana i Mañosa, comissionats per la parròquia de Sant Martí de
Sorbet, Julià Colomer, de la quadra inferior de Viladecavalls i Jaume Cabasa de la
quadra de Clarà i parròquia de Sant Miquel de Taudell que donaven poders al
procurador Sebastià Sobregrau. La citació a la Reial Audiència de Catalunya es
feu el 23 d'agost del 1817 i s'hi hagué d'aportar tota la documentació necessària
referent a les rendes, els patrons i delmers dels quatre termes. Del 10 de setembre
del mateix 1817 trobem unes lletres redactades pels veïns davant el notari Francesc
Soler de Terrassa demanant la unificació. El 27 de febrer del 1818 es redactaren
davant el mateix notari els capítols d'unió, però per la raó que sigui (a l'expedient
del 1846 es diu que es van extraviar els papers) aquesta tentativa va fallar, i no es
produí la desitjada unificació.
Així trobem un ban2 que anuncia els Pueblos de que se compon.e cada Partida de los
veinte y cinco en que se divide esta Província segun lo decretada por las Córtes con fecha
de 25 de Octubre de 1820 en el que dins del partit de Terrassa consten encara els
pobles de Sant Martí de Sorbet, Taudell i Vila de Caballs, i, com podem comprovar
en el rectorologi, Sant Martí segueix tenint com a rector el prevere diaconil del
Sant Esperit de Terrassa.

b. Segon intent d'unificació
El primer d'octubre del 1846 s'inicia un nou expedient de canvi dels termes
parroquials on, a més del que s'exposava en l'expedient de trenta anys abans, es
demanava que un seguit de masies del terme d'Ullastrell passessin a la nova
parròquia de Sant Martí de Sorbet.
Aquesta vegada sí que es va aconseguir la unificació, i el 1848 s'iniciava
l'expedient definitiu de creació de la nova parròquia 3• El 27 de juliol del 1849 es
finalitzava la unificació seguint els punts demanats i el 1850 s'aprovà el nou segell
de la parròquia4
Els parroquians, en obtenir els punts que demanaven, es comprometeren al seu
torn a proveir d'oli la llàntia del santíssim i a finalitzar la rectoria, de tal manera
que el rector hi pogués viure dignament5
En una carta6 del 1856 en que Pere Trias, veí de l'antiga parròquia de Santa
1

Arxiu Diocesà de Barcelona, carpeta parròquies, núm 765, doc núm l.

'Arxiu Històric de Terrassa. Documents diversos, 1820.
'Arxiu Diocesà de Barcelona, capeta parròquies núm 765, docs 9 (instrucció) i 11 (expedient).
'idem doc. 12
'Arxiu Diocesà de Barcelona, Visites Pastorals, vol. 91, p. 38 bis. 17 d'octubre del 1852.
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'Arxiu Diocesà de Barcelona, carpeta parròquies núm 765, doc.17.
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Maria, demana de poder fer servir el cementiri parroquial. Hi fa un petit resum
de com va anar la unificació del 1849 que ara passem a transcriure.
. .de tiempo inmemorial su casa llamada Trias y Casa Mitjans habían ellas
solas formada la parroquia dicha de Santa Maria de Taudell hasta el 27 de
Julio de 1849. Esta pequeña parroquia pertenecia y era administrada por los
monges de San Cucufate del Valles hasta la abolicion de los conventos; y
desde esta época pasó a administraria el diaconil de Tr1rrasa por orden
superior.
En el citada año de 1849, que cesó de ser parroquia fue agregada
canonicamente a la ya referida de San Martín de Sorbet a la que actualmente
pertenece ...

Antiga parròquia de Sta. Maria de Taudell

El mateix any 1849 és nomenat un ecònom, mossèn Ramon Llaballol, que ja no
és el prevere diaconil del Sant Esperit. Però fins el 1857 no serà nomenat el primer
rector, mossèn Francesc Ballaró, que sovint es donarà a si mateix el títol de "proto
rector"7. Donada la nova situació jurídica de la parròquia i l'increment de població
'Per exemple a la consueta redactada per ell mateix. Arxiu Parroquial, núm. 79 p. 1.
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de Viladecavalls hagué de dur a terme algunes modificacions, com adequar una
sala com a baptisteri8, on hi feu posar la reixa que encara hi ha, de la mateixa
manera va haver de comprar alguns objectes litúrgics.
c. De l'erecció de la parròquia actual a la guerra civil

En aquest període no hi ha grans canvis, però de mica en mica es va organitzant
la parròquia amb la creació de noves institucions i la consolidació d'algunes de
les ja existents. En aquest sentit cal remarcar els rectorats de mossèn Francesc
Ballaró, mossèn Pere Vilaró, personatge pel que sembla molt pintoresc i carismàtic,
i mossèn Joan Playà, home lletrat que elaborà unes consuetes completíssimes.
La inestabilitat política marca tots els esdeveniments de la segona meitat del
segle XIX i la primera del XX. En pocs anys es passà d'una societat encara
d'estructura feudal a una altra totalment diferent ja de signe industrial.
Les relacions amb les autoritats civils no sempre foren fluïdes. Ja en la primera
visita pastoral que fa el bisbe després de la unificació, l'any 1852, aquest no permet,
rotundament, que l'ajuntament faci servir una de les sales de la rectoria com a
arxiu i sala de reunions9 .
Però més complicada va ser la situació en que es va trobar mossèn Joan Playà
quan el 29 de maig del 1931 rebé la següent carta de l'ajuntament10 :

Cumplame participar a V en contestación a su oficio invitación de fecha
20 del actual mes, que el Ayuntamiento de mi presidencia en la sesión
ordinaria de l ª convocatoria celebrada hayer, acordó por unanimidad, en
virtud de las presentes circunstancias y consultas hechas al ejecto, no asistir
en corporación a los actos religiosos de la proxima fiesta de Corpus, como
asi tampoco contribuir a dichos festejos con fondos municipales.
Dios guarde a V muchos años.
Viladecaballs 29 mayo 1931
El Alcalde
A. Marcet
Que era fruit de l'estat polític del país, després de la proclamació de la República
un mes abans. Ell mateix apuntarà a la consueta 11 la seva impressió sobre el
moment:
'Abrir 1111 porto/ e11 el local e,, q11e se l,nl/n colocndn In piln bn11tis111nl, 149 rea/es Arxiu Parroquial, núm. 48, p. 14.
'Arxiu Diocesà de Barcelona, Visites Pastorals, tom 91, p. 38 bis. 17 d'octubre del 1852.
"'Arxiu Parroquial, núm. 96, 1931.
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"Arxiu Parroquial, núm. 84, any 1931.
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Capella del Santíssim projectada per L. Muncunill
amb els vitralls premodernistes.

Vitrall central de la Capella:
Assumpció de la Mare de Déu
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Creu processional d'argent de Sant Miquel de Taudell.
Segle XVI.
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Escut de la porta de l'església parroquial de Sant Martí
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Goigs de St. Martí de Sorbet. Edició del 1934. Arxiu parroquial.
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Juny Dia 4, Corpus. Enguany en virtut d'haver suspés les Processons del
Corpus a Terrassa, Rubí, Olesa i Esparreguera, vaig decidir-me a última
hora a anunciar la suspensió de la nostra per posibles alteracións d'elements
forans(...)
Cinc anys després fou mossèn Josep Oriol Roig qui es trobà amb problemes en
esclatar la guerra civil. L'home va poder salvar la vida refugiant-se als boscos de
Can Boixeres. Les coses van canviar molt després de la guerra, les publicacions que
fa la parròquia perden tota la seva vivacitat, es fan en castellà i dirigides des de la
delegació de Falange del poble. Mossèn Ròmul Duran, anomenat regent un cop
acabada la guerra a Viladecavalls, ens ha deixat el seu punt de vista a la consueta 12:

ANY 1939
Han passat dos anys i mig de guerra i destrucció, el temple està negre com una carbonera,
sense finestrals, ni portes, ni altars, ni ornaments de cap mena, tot s'ha cremat. La rectoria
ha quedat en un estat lamentable.
La primera Missa s'ha celebrat a la plaça de l'Esglesia el dia 3 de febrer del 1939 per un
sacerdot militar. Al cap d'uns dies comparegué Mn. Oriol Roig, rector-regent d'aquesta
parròquia.
En un altar provisional celebrà missa els diumenges de febrer i març i tenia la residència
a can Boada; va fer venir un fuster per posar poertes i finestres i així acabà la seva missió
en aquesta Parròquia. (.. .)
Festa del Roser de Maig. S'ha celebrat tal com diu el programa adjunt; molta
concurrència, bon ofici lluïda processó i sermó en castellà per les circumstàncies d'assistir
hi jerarquies falangistes de Terrassa. A la processó s'ha portat la imatge de la Puríssima,
l'única que s'ha salvat de la crema, encara que necessita restauració.(...)
Altar interí del Sagrat Cor. Es va estrenar el dia 25 de juliol, amb una imatge de can
Bayona.
Altar major provisional. Per la Mare de Déu d'agost vam fer un petit altar fixo amb
la imatge de la Puríssima.
Altar dels Dolors. Pel setembre vam inaugurar-lo amb la imatge-escultura de
Va/mitjana, donatiu dels senyors Quer, de can Purull, aprofitant la fusta de l'escaparate
on el tenien a casa seva. (...)
Aquí s'inicia una etapa radicalment diferent de la història de la parròquia que
ens estimem més de deixar gairebé sense estudiar, tot esperant de tenir prou
perspectiva per a així poder-la entendre més objectivament.

-

"Arxiu Parroquial, núm. 84, any 1939.

1. La yarròquía: una ínstítucíó canvíant

1.4. ASSOCIACIONS I FUNDACIONS

Dins de la mateixa parròquia trobem institucions menors en les que s'agrupen
els fidels segons els diferents interessos. Sovint és aquí on es desenvolupa la major
part de la vida cultural i pietosa del poble. En el cas de Viladecavalls són poques
i tardanes, però molt significatives tals com la catequística, els portants del Sant
Crist, l'Acció Catòlica, el "Centro social recreativo" i, en certa manera, el Casal
Familiar.
Per una nota del rector Manuel Catà1 sabem de l'existència, abans del 1814, de
les administracions de Sant Martí, de la Mare de Déu del Roser, de Sant Joan i de
les Ànimes, anteriors al 1814. El 18252 s'inicia l'administració del Sant Crist i la
Mare de Déu dels Dolors, i el 18543 la de Sant Isidre.
Tot seguit donem notícia de les entitats que hem trobat millor documentades,
que si bé no són totes, donen idea de la vida associativa fins a la guerra del 1936.
Confraria de la Mare de Déu del Roser
Tenim constància que ja abans el 1734 hi havia una administració de la Mare de
Déu4 • Fou erigida canònicament el 22 de juliol del 18265, el 1926 se celebraren les
festes del centenari6 i la darrera menció que trobem és del 19667 . Tenia al seu
càrrec la cura de l'altar de la Mare de Déu del Roser i la celebració de les festes del
Roser de Maig.

Celebració
del "Roser
de Maig"
l'any 1943

�

- - - - - -- - -- - - - - -_,

'Arxiu Parroquial, núm. 46, p. 34.
'ldem, p. 84.
3ldem, p. 106.
'Arxiu Parroquial,núm. 46, P:4;

. .

..

(. . .) e11 dita lgles,n 111 nitre capim a Ad1111111s/rncw de In Mare de Deu de In qual wydn11, y del111e11 dar co111ptn Ins dos srns. Ad111i11is
trndorns q11e lo 1111 n111¡ es In mestressa de Cnsn Corbem y In nitre de casa P11rul/ ni soúredit oúte11/or del Dinco11il (.. .)

;Arxiu Parroquial, núm. 81, p. 4.
'Arxiu Parroquial, núm. 105, 1926; núm. 82, 1926.
Arxiu Parroquial, núm. 64, any 1966.
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Associació del Sagrat Cor de Maria
El bisbe manà instituir-la en la visita pastoral del 17 d'octubre del 1852. A part
d'aquest mandat no hi hem trobat cap altra menció.
Congregació de la Immaculada
Erigida canònicament el 13 de juny de 19248 amb dues seccions, la de La
Immaculada i Santa Teresa, o Filles de Maria (femenina) i la de La Immaculada i
Sant Lluís Gonçaga, o Lluïsos (masculina). Es va nomenar director de totes dues
Mossèn Joan Playà.

-

'Arxiu Parroquial, núm. 98, 1924.

2. L 1 esa{ésía 6arroca

l punt de referència concret de la comunitat
parroquial és el temple. Aquest, en tant que edifici comunitari, reflecteix els
esdeveniments històrics que va atravessant al llarg del temps. No es tracta només
d'admirar l'art o la tècnica d'antuvi, sinó de veure-hi el pas de les generacions
que hi anaren deixant les seves petjades.
La part romànica ha estat ben estudiada per D. Ferran1, pel que ens centrarem
sobretot en l'església barroca i, molt especialment, en la capella del Santíssim.
a. Construcció del nou edifici

Amb l'augment de població que va suposar l'aparició dels nuclis de
Viladecavalls i Sant Martí (els carrers de Dalt i de Baix) durant la segona meitat
del segle XVIII l'església romànica de Sorbet va esdevenir massa petita. Des del
1770 el rector Pere Matarrodona tenia la voluntat de fer una església nova, i
d'aquesta època trobem un llistat de despeses per a obres2• El 22 d'agost del 1785
s'iniciaven les obres de la nova església barroca, sota la direcció del mestre de

'Ferran, D. Art i arquitectura, a la Història de Viladecavalls, pp. 130-133.
2Arxiu Parroquial, núm. 46, p. 118v"
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cases Josep Camprubí3. El 5 de febrer de 1792 es pagava el portal4. Sembla que el
1793 es va acabar de cobrir l'església, però l'interior quedà sense decoració.
El 8 de juny del 1797, el rector Pau Ridameya fa un pagament pel que s'ha fet
servir per a . . . compondre las dos capellas y cornisas5, iniciant així els treballs
d'enllestiment de l'interior de l'església. L'agost s'arribava a l'acord amb l'escultor
per a fer el retaule, que no fou conclòs fins el 1803, i el novembre del mateix 1797
s'iniciaven les obres del cor.
L'església finalitzada el 1803 és, amb pocs canvis, la mateixa que cremà el juliol
del 1936. Es tracta d'una construcció de tipologia molt habitual durant el segle
XVIII, una nau central amb volta de canó, àbsis poligonal a la capçalera i cor als
peus. A cada costat hi ha adossada una petita nau lateral de dos trams cadascuna,
cobertes amb volta de creueria, els trams meridionals amb clau de volta, i els
septentrionals sense. Separant els dos trams hi ha un arc de mig punt que es
recolza en un pilar quadrat. Una cornisa motllurada recorre la línia d'imposta a
la nau central, que no es trenca sota els arcs torals ja que aquests no tenen
continuïtat cap als pilars. Els pilars també tenen aquesta motllura per capitell, a
l'igual que a l'arrencada de la paret dels arcs torals de les naus laterals.
La il.luminació és senzilla però suficient, amb cinc òculs, un al cor i els altres
quatre un sobre cada arc former.
Sota el cor, aprofitant l'espai interior del campanar, s'obre el baptisteri, i, just al
seu davant, l'escala d'accés al cor i la rectoria.
b. Distribució interior
La distribució interior, segons testimonis orals6, era la següent:
-nau de llevant
primer tram: retaule de Sant Isidre, Sant Sebastià i Sant Antoni Abat
segon tram: retaule de la Mare de Déu del Roser

'Arxiu Parroquial, núm. 46, p.119
Dia 22 de Agost de 1785 se ha comensal In i"5lesin nova de St. Martí
Din 1 de 7bre. de 1785, he pn"5nt iÍ Jph. Cn111prubí Mestre de Casas, per los treballs de anar dos vegadns iÍ
pendrer midns, per dibuixar In lglesw, y senyalar los ¡anaments.
'Idem, p. 122
Din 5 de febrer de 1792 he pagat a Jph. Camprubí Mestre de Casas 30 jornals per picar In pedra del portalfer
y gravar St. Mar/i
Idem p. 122 vº.

5

-

ºVolem agraïr aquí la valuosissima informació que ens ha facilitat la senyora Maria Soler i Hospital.

2. L 1 esa(ésía 6arroca

-nau de ponent
primer tram: Sant Crist
segon tram: altar de Sant Josep
retaule de Sant Joan
-presbiteri
retaule de l'altar major
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Distribució de l'església barroca
l. Retaule de Sant Isidre, Sant Sebastià i Sant
Antoni Abat
2. Retaule de la Mare de Déu del Roser
3. Capella del Sant Crist
4. Altar de Sant Josep (traslladat a la capella
del Sant Crist el 1901)
5. Retaule de Sant Joan
6. Retaule de l'altar major

Vitralls de la capella de l'Altíssirn
A. De Sant Pere i Sant Joaquim
B. De Sant Miquel i Santa Màrgarida
C. De l'Assumpció de la Mare de Déu
D. De l'Eucaristia
E. De Sant Pau i Sant Josep
F. Rossassa dels peus de l'església

Planta de l'església de St. Martí de Sorbet
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A l'arxiu parroquial trobem algunes informacions d'aquests espais:
El baptisteri fou adaptat per a aquesta funció, tal i com indica la reixa de l'accés,
el 1867 pel rector Francesc Ballaró7 . Com que el campanar fou construït més
endavant, podria ser que el primer baptisteri aprofités el mur de l'absis de
l'església romànica i l'actual fos construit amb posterioritat.
El retaule de Sant Isidre fou fet el 18 548, i refet i daurat (o com a mínim re
daurat) el 18769 •
El retaule de la Mare de Déu del Roser, la imatge del qual era de grans
dimensions, fou comprat el 1797 a la parròquia de Terrassa10. Fou daurat de nou
l'any 1875 11.
El retaule de l'altar major es va començar el 1799 i s'endegà el 1803. El rector
Pau Ridameya anotà els tractes al llibre de comptes12:
Nota que als vint y vuyt de Agost de mil set cents noranta nou
conbinguerem los Obres Jaume Llonch y Corbere y Soseph Parull Pau
Ridameya prereve y Parraca de Sant Martí de Sorbet entregar la feyna del
Retaule major a Jaume Sunyol mestre escultor ab la obligasio de fer las

Arxiu Parroquial, núm. 48 P.· 14.
Por oc/10 jorna1es de un a/ba111I a razón de 13 rea/es por ¡·orna/ Y. cinco jomales de un peón ri razon de 9 rea/es por
jornal, e111pleados en abrir 11n portal en el local en que se zal/a colocada la pila lmutis111nl 149 rea/es
Por tres quinta/es una arrobn yeso, seis portaderas cal, cincuenta /adrillos dobles, portes de arena, de los referidos
111aterinles y de la pila bautis111al 66 rea/es
7

Arxiu Parroquial, núm. 40, pàg. 147. Per lo Altar de S. Ysidro gue costà 145 duros, es/o es: 102 Ds. per lo fuster
con tan la arqwtectura que ell se enca1Tegri, y 22 de In i111atge 5 de derarle y encamarle, y 16 de fer lo re/aula y de111es
q11e se 11ecec1ta (.. .)
8

1
Arxiu Parroquial, núm. 96. 1876. Carta demanant permís al bisbat per reformar i daurar el retaule de Sant
Isidre, amb un cost de 2900 rals.

'

WArxiu Parroguial, núm. 46 p. 123.
Per lo i111p_ort del Retmtla del Roser, que ab superior llicencia fou venut per lo R. Perpe/110 y Obrers de Torrassa pe
¡;_re11 de 25 11.
Per colocar dit Retaula y ferhi Alguns Adops se paga al escultor 1711.
Per adornaria se pagà a1 Dorador 13 li.
Per pintar la Mesa dé dit Retaula, lo peu, lo pedrestral y la paret de detras del expressat Altar del Roser, se
paga al Pintor 3711.
"Arxiu Parroquial, núm. 96. 1875.
12Arxiu Parroquial, núm. 46, p 123v".
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estatuas de Sant Marti, Sant Thomas, Sant Domingo y la consepsio ab la
oblígacio de donarli la quantitat de cinch centes lliures ab pagar cada any
vint lliuras fins a conclourer la quantitat de cinch centes lliures.
(... )

Als set de Febrer del 1802 entregarem los sobre dits la dita feina al senyor
Gerani Mauri mestre escultor de Barcelona nos obligarem a pagarli conclosa
dita feyna la quantitat de 400 ll. moneda Barcelonaesa ab la obligasior de fer
dos figuras mes esta es Sant Pere y Sant Pau.
Als 19 de Juny de 1803 fou conclos dit retaule major y pagat y satisfet dit
Gerani Mauri escultor y ames de las quatracentas lliuras se li donaren
graciosament 30 ll.
Fou restaurat el 1899 per l'escultor barceloní Antoni Oliva13
L'altar de Sant Joan tenia un retaule que havia estat comprat a la parròquia de
Sant Pere de Terrassa el 1797 14• Segons testimonis orals era fet de taules pintades,
sense escultura. Podria ser que es tractés d'una peça gòtica pel tipus de descripció
que ens han fet.
c. Altres obres
La rectoria fou començada el 184215 pel rector Valentí Alavedra sota la direcció
del mestre de cases Francesc Torrella, de Terrassa.
El campanar fou fet el 1863 amb el rector Pere Vilademunt 16, però ja a la visita
pastoral del 1893 17 el bisbe Jaume Català manà revisar la fonamentació en veure

13

Arxiu Parroquial, núm. 81, p. S.

14

Arxiu Parroquial, núm. 46, p. 123.

15

Arxiu Parroquial, núm. 46, p. 134.

Per lo retaii/a de S. Joan antes existent en la Iglesia de S. Pere, part fomnea de Tnrrassa, lo qual ab superior
llicencia .fou venut per lo preu de 2511.
Per los treballs de plantar y adornar dit Retaiila se pagà al Pintor y esmi/or 11 ll.
En lo dia 28 de Febrer iïe 1842, nb conveni 111eu 1¡ dels Obrers T11u111e L/onc/1 y Pere Purzi/1 Pagesos de Sant
Martí de Sorbet y ab los de111es parroquians meus de In Parroquia de Sant Martí de Sorbet, se Jzn comenssat /11 casa
rectoral, sita en Ío costat de/fossarfren/a IÍ /11 plass, y orn pa aquell tros e terra, que/s 111110s de Casa Corbem 1110/ts anys
antes havzan donatyer dzta rectona
En lo dia 6 de mars del predit any de 1842 lze Pª'?ªI
' IÍ Francisca Torrella Mestre de casas lz11bit1111t de /11 vila
de Tarmssa (...)

'(,Arxiu Parroquial, núm. 48 pàg. 31.

Por /11 construcción del ca111p11n11rio, }orna/es de peón, de 11/bmïil, 11111/eriales y sus portes, 11 José Aliart de
Tarrasa 11/bañil, 10.324 rea/es.

Arxiu Parroquial, núm. 99. 1893.

17
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Recordatori de la benedicció de les campanes, 1992, Arxiu parroquial.

esquerdes a les parets, i el 1899 18 calgué adobar-lo un altre cop. El 1922 fou acabat
definitivament sota la direcció de l'arquitecte terrassenc Lluís Muncunill19.
El 1869 es feu el pas de la rectoria a l'es glésia20

Arxiu Parroquial, núm. 96. 1899.

18

Arxiu Parroquial, núm. 81, pàg 17.

19

-

2ºArxiu Parroquial, núm. 96. 1869.

3. La Caye((a de( Santíssím
3.1. L'ARQUITECTURA

a Capella del Santíssim de Sant Martí de
Sorbet, obra de l'arquitecte Lluís Muncunill i Parellada (1868-1931) és un edifici
demostratiu de la tipologia d'arquitectura prèvia al gran esclat modernista que
des dels inicis del segle XX va sacsejar tot Catalunya. Aquesta Capella, de línies
sòbries, segueix el gust pel món medieval que predominava en aquells
mornents,tant en la seva arquitectura neogòtica, corn en el magnífic conjunt de
vitralls conservats en l' absis que es troben dins l'estètica prerafaelita.
L'arquitectura realitzada per Lluís Muncunill-que trobem ubicada bàsicament a
Terrassa- es caracteritza en part per la solidesa dels seus edificis, qüestió per a ell
de vital importància, i en la seva originalitat, a l'hora de combinar les noves tècniques
constructives, especialment les columnes de ferro colat i els tirants de ferro, amb la
d'altres tècniques tradicionals com la volta de maó de pla o volta catalana. Muncunill
defensava la teoria "organicista", que recolzava la concepció d'edifici corn un
"organisme", amb la integració total dels diferents elements que el conformen 1 .
Les primeres obres d'aquest artista segueixen l'eclecticisme dels estils històrics,
com els magatzems "ALFONS SALA" realitzats el 1893 amb estil neobarroc o
"ALMACÉN PRAT E HIJOS" concebut corn un gran arc de triomf. Ja al 1895 amb
la realització de la "IMPREMTA VENTAYOL" es decantarà cap a un estil més
goticista i abandonarà els llenguatges eclèctics.
1

Freixa, M. 1996, p.35.
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A partir d'aquest moment realitzarà els seus edificis dintre de la línia medieval,
així una de les seves obres gòtiques més representatives és la "CAIXA
D'ESTALVIS" del carrer Rutlla de Terrassa que fou realitzada en tres períodes, el
1895 començaren les obres, continuaren el 1906 i finalment s'acabà al 1920, aquest
edifici està inspirat en els edificis civils catalans de la darrera Edat Mitjana. Una
altra construcció d'importància dins d'aquesta línia és l'edifici de l'antic consistori,
actual seu de l'Ajuntament. Dins d'aquest llenguatge s'ha d'incloure la Capella
del Santíssim de Viladecavalls de 1901. Altres obres significatives són: "EL PALAU
DE LES INDÚSTRIES" de 1902 en el que Muncunill s'inspira en l'edifici de la
Universitat de Barcelona (1856), de l'arquitecte Elies Rogent d'estil neoromànic i
l'església i convent de les "GERMANES JOSEPINES" del 1901.
On ja es comença a entreveure un canvi d'estil i una tendència cap a les formes
arrodonides del modernisme és en l'ampliació de "L'HOSPI TAL DE ST.
LLATZER", encara que té molts paral.lelismes amb el de les Germanes Josefines.
La seva construcció més agosarada i capriciosa la tenim en la "MASIA FREIXA"
(actual seu de l'Escola Municipal de Música) realitzada entre el 1907-1910, que
s'inscriu dins del gust modernista2•
LA CAPELLA DEL SANTÍSSIM es troba en l'ala esquerra de l'església
parroquial. És una construcció de planta rectangular, d'estil neogòtic, amb arcs
apuntats i voltes ade creueria que es recolzen en mènsules amb motius florals.
Muncunill en les seves obres opta per una decoració naturalista que agafarà
directament de la realitat i que, a poc a poc, anirà depurant fins arribar a una
gran simplicitat i abstracció ornamental.
La primera documentació trobada que fa referència a la construcció d'aquesta
capella, és una carta escrita en data 15 de desembre de 1898, pel rector SEBASTIAN
PUIG, en nom del Bisbe de Barcelona, en la que dóna el consentiment al mossèn
PERE VILARÓ, per la construcció de dita capella. En aquest document no consta
el nom de l'arquitecte encarregat de l'obra. L'única referència que hi ha és un
fragment on diu que les obres es fan "bajo la dirección de persona entendida". La
següent informació al respecte és en una visita pastoral del 1903 on s'explica que
el 24 de novembre de 1901 s'inaugurà la Capella del Sacrament, amb l'assistència
de !'Emm. Sr. Cardenal Casañas, bisbe de Barcelona. Per celebrar aquesta
solemnitat es van repartir unes estampes-recordatoris amb la fotografia de la
Capella.
Aquesta construcció fou finançada per diversa gent del poble, tant en diners
com en "jornals", així contribuïren per exemple: Mossèn Llorenç Trullas, Mossèn
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2Freixa, M. 1996.
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Interior de la capella del Santíssim el 1920. Publicada al recordatori de l'enterrament de Mn. Pere Vilaró.

Francisca Torras, Sr. Andreu Colomer, Sr. Quer, Manel Girona, Maria Trullas
(aquesta consta com a col.laboradora especial, ja que feu dues donacions), Miquel
Busquets, Jaume Gibert, Antoni Llonch, Andreu Samaranch ... entre d'altres3 •
On trobem per primer cop anomenat l'arquitecte constructor és en el butlletí
parroquial "LA VEU DE LA PARRÒQUIA", publicat el 9 de febrer de 1930, on en
l'apartat d'efemèrides parroquials, parla de la consagració de la Capella i fa constar
com autor de l'obra a Lluís Muncunill.
Encara que la benedicció de l'església fou el 1901, per la documentació que
consta al llibre 2º de Culte i Obra hi ha dades que demostren que fins el 1911 no es
dóna per acabat el projecte.
Aquesta Capella fou molt malmesa, degut a l'incendi que sofrí durant la Guerra
Civil, a l'igual que la resta de l'església. Així en l'informe que fa el mossèn
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RÓMULO DURAN, el 15 d'abril de 1940, dóna constància de la necessitat de
restaurar la Capella i d'arreglar quatre finestrals que han perdut els vidres. La
Capella quedarà totalment restaurada l'any 1952, amb un import total de les
despeses de 43.706 ptes. que s'havien recollit amb inscripcions i col·lectes especials.

3.2. ELS VITRALLS

La part més interessant d'aquesta Capella la conformen el conjunt de vidrieres
pre-modernistes que segueixen l'estil pre-rafaelita. Aquesta estètica, que s'havia
imposat a Anglaterra des de mitjans del segle XIX, arriba a Catalunya el darrer
terç de segle de la mà dels nous corrents estètics que lluitaran per la recuperació
dels oficis artesanals i la revalorització del món medieval.
La construcció d'aquests vitralls fou possible gràcies a la donació que feu la
Sra. Maria Trulla.s. En la llibreta nº l del "Historial de la parròquia", consta que
dita senyora "va fer construir a expenses seves els ventanals que decoren la
Capella". La realització de les vidrieres devia començar un cop ja finalitzades les
obres arquitectòniques. En una visita pastoral feta a St. Miquel de Sorbet el juny
de 1905 es dóna permís per invertir 2.000 ptes. (que s'havien recollit mitjançant
col.lectes i donatius) en els finestrals de la Capella. Aquestes dades de diferents
donatius i despeses al voltant de la realització d'aquests vitralls, s'allargarà fins
el 1911, any en que es donarà per finalitzats els finestrals i alhora tota la Capella.
El conjunt està format per cinc finestrals. Els quatre laterals estan dividits en
dues llancetes amb figuració, però el central el composa un únic vitrall. Tots tenen
en la part superior una traceria formada per una rosassa quadrilóbal i quatre
triangles curvilinis. La decoració geomètrica que envolta els vitralls està repetida
en parelles, així veiem que la base de les figures i les sanefes dels vitralls de les
finestres laterals externs de la dreta i de l'esquerra és la mateixa, a l'igual que
l'ornamentació dels vitralls dels finestrals laterals interns de la dreta i l'esquerra
també coincideixen. El vitrall axial és l'únic que té una decoració especial que no
trobem en cap de les altres vidrieres. Totes les imatges tenen, a sota, el seu nom
gravat en vidre plaquè4 •
La finestra lateral externa de l'esquerra està formada per les imatges de SANT
PERE portant les claus i SANT JOAQUIM. A l'òcul central de la rosassa hi ha

•VIDRE PLAQUÉ: Vidre industrial, pot ser incolor o calorejat, amb una capa a sobre d'esmalt d'un altre
col_or. Mitjançant la tècni_ca del gravat es treu la part d'esmalt que interessa per fer el dibuix o la paraula,
deixant a[ descobert el vidre de sota.
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Vitrall del finestral intern esquerra

Vitrall del finestral de migjorn
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pintada una flor molt esquematitzada. En les llancetes del finestral intern esquerra
hi ha les figures de SANT MIQUEL ARCANGEL alat, portant un escut i una
espasa, als seus peus el dimoni vençut, i de SANTA MARGARITA també amb els
seus atributs de màrtir; en la part superior, dins de la rosassa, trobem la
representació de l'anyell de Déu. Al finestral de la banda dreta extern es poden
veure a SANT JOSEP amb el nen Jesús en un braç i la vara florida en l'altre i a
SANT PAU amb la seva espasa.
Als vitralls interns hi ha l'escena més curiosa; en una llanceta trobem la imatge
d'una santa agenollada, que rep l'eucaristia d'un àngel que hi ha representat en
l'altra llanceta. Aquest té en una mà el calze i en l'altra l'Hostia. En la part inferior,
on en els altres vitralls hi trobem el nom del sant, en aquest hi ha una frase també
gravada sobre vidre plaquè: ACCIPITE HOC EST CORPUS MEUS (Preneu aquest
és el meu cos). Representat en l'òcul superior hi ha el Calze Sant.
Al centre es mostra l'escena de !'ASSUMPCIÓ DE LA VERGE, envoltada de
núvols i d'angelets. La Verge Maria té als peus la seva tomba plena de flors, porta
els braços oberts i del seu nimbe sorgeixen raigs de llum. En la rosassa superior
hi ha la representació d'un pelicà dintre del seu niu amb les seves cries. Aquest
pelicà és un signe eucarístic, ja que aquest ocell es sacrifica a ell mateix per poder
salvar als seus fills. I ho fa alimentant-los amb la seva pròpia sang.
L'atribució de l'autoria dels vitralls es dóna al taller de la "Casa Amigó", per
una part a causa dels paral·lelismes existents entre alguns vitralls de la Capella
del Santíssim, concretament, l'escena de l'eucaristia, amb vidrieres realitzades
pels Amigó el 1895 a l'església de Montserrat (Capella de la porta de la sagristia),
vitralls que estan perfectament documentats5. La mateixa escena es repeteix en
una finestra de l'altar de l'església del Sant Esperit de Terrassa, signada per "E.
Amigó". Probablement aquells que van decidir quines figures tenien que anar
representades als vitralls, coneixien les obres d'aquestes dues esglésies que en
aquells moments ja estaven contruides, devien encarregar als mateixos vitrallers
les peces marcant quines figures tenien que realitzar i agafant com a punt de
referència els vitralls de les esglésies de Montserrat i el Sant Esperit de Terrassa.
Per una altra banda, l'estil propi d'aquest taller és present en els vitralls de la
Capella del Santíssim. La "Casa Amigó" es caracteritza per seguir un estil
medievalitzant, tant en l'estètica de les figures com en la tècnica emprada per la
realització de les vidrieres.

-

Altés i Aguiló, F. X. 1992, p. 218
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La "Casa Amigó" era una de les empreses vidrieres més antigues de Barcelona.
Estava integrada per Eudald Amigó i els seus fills Josep i Joaquim, i un gran
nombre de treballadors totalment anònims. Des de finals de segle XIX aquesta
empresa té un gran interés per la renovació de la tècnica vidriera que durant
molt de temps s'havia anat perdent'\ Però mai entrarà dins de l'estètica modernista.
Aquest fet es veu molt clarament en els vitralls de la Capella del Santíssim.
Aquest són un conjunt realitzat en unes dades en les que l'estil modernista ja
havia triomfat plenament, on predominaven les imatges de noies melancòliques
i etèries de llargs cabells, els paisatges i la decoració floral i vegetal molt sintètica
i estilitzada jugant amb la combinació de diferents tipologies de vidres de colors,
de variades textures i on la pintura sobre vidre havia quedat en un segon terme,
sent emprada en els mínims casos.
Els Amigócontinuaran fent figures i ornamentació medievalitzant amb un gran
predomini de la pintura. El conjunt està format per grans plaques de vidre pla,
pintades amb grisalla7.
Aquests vitralls, des de la seva realització, han passat per infortunis diversos,
com la devastació que es va fer durant la Guerra Civil, que ja he anomenat
anteriorment. Això comportarà que aquestes vidrieres hagin sofert diverses
restauracions. Les dues conegudes són: la que li feren després de la Guerra Civil,
als anys 50 i l'última de l'any 1993 realitzada per la casa de vitralleria BONET.
Com a conseqüència d'aquest fet, hom pot veure tres resolucions diferents en la
seva execució.
Les vidrieres que tenen un caràcter més antic són les dels tres finestrals centrals,
sobretot per la forma en que han estat treballats els rostres que són de trets molt
més delicats, encara que la imatge de l'Assumpció sembla que hagi sofert alguns
canvis. La segona intervenció que s'aprecia la trobem en les imatges de St. Pere,
St. Joaquim i St. Josep, les faccions són molt més marcades degut al fort contrast
que hi ha entre el fons i el tractament de la grisalla. Finalment, el que sembla la
intervenció més recent, és en el rostre de Sant Pau i del nen Jesús, amb un treball
molt més simple.
També s'han reemplaçat vidres d'algunes de les parts de decoració geomètrica
que hi ha als peus de les imatges. Aquestes peces, que han estat restaurades,
reprodueixen fidelment les peces originals.

Vila-Grau, J. 1982, p. 68.

6

7
GRISSALLA: Pintura més comú per a vidres, hi ha dos tipus de grissalla, la que està constituida per òxid
de coure i la d'òxid de ferro. S'utílitza per fer les línies del rostre I de la roba 1 per fer les ombres
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Fent un incís, i encara que sigui breument, m'agradaria fer referència a la rosassa
que hi ha als peus de l'església parroquial, damunt del cor. La traceria està formada
per un òcul central on hi ha representat un bust de bisbe, amb la mitra i el bàcul,
al voltant del qual sis lòbuls circulars amb dos tipus de decoració vegetal es
disposen de forma alterna. Aquesta rosassa, en el document que parla sobre la
destrucció del temple arrel de la Guerra Civil fa constar que no quedaven vidres,
però el treball que figura és molt similar al treball que trobem en les vidrieres de
la Capella. Possiblement es devien perdre alguns vidres, i es refè seguint les peces
encara conservades.
Per finalitzar aquest apartat, cal dir que aquests vitralls formen un magnífic
conjunt pre-modernista dels pocs que fins a l'actualitat s'han conservat, i que són
una bona mostra de la tipologia de treball i d'estètica que caracteritzava la "Casa
Amigó". Caràcters i formes que moltes altres empreses agafaran com a models i
que seran el primer pas per a la recuperació artesanal de la vitralleria, el punt de
partença cap a l'estil Modernista.

3.3. LA FORJA

Originalment, en la Capella del Santíssim, hi havia una reixa en el presbiteri
que tenia la funció de cancell, amb un acurat treball de serralleria, peça que fou
un regal d'un benefactor8 •
Actualment aquesta reixa encara es conserva però s'ha traslladat i s'ha adaptat
corn a barana del cor de l'església.
Aquesta reubicació fou deguda, a que durant la Guerra Civil la barana del cor
va ésser destruïda, i es decidí aprofitar la que hi havia a la Capella. És conserva
un text del llibre de comptes de Culte i Obra de l'any 1944, molt significatiu, que
ens explica aquest trasllat: " ...s'ha posat la barana de ferro al chor aprofitant la
que hi havia a la capella del Santíssim que no era gens pràctica ni servia per res,
perqué els fidels no hi volien anar a aquella capella i el Santíssim estava sempre
sol."
Aquesta barana té, en la part dreta, una porta que s'utilitzava per accedir a
l'altar. Actualment aquesta porta s'ha inutilitzat, unificant tota la reixa amb un
passamà de llautó. L'ornamentació vegetal que la decora que està dintre de l'estil
modernista, representa uns ceps que s'enfilen enredant-se per la barana des de la
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part inferior, que és d'on pujen les tijes fins dalt, on hi ha tot un seguit de fulles
que s'entrellacen. Formen un dibuix que el trobem repetit en cada un dels barrots
de la barana. L'autor d'aquest cancell: "JUAN RICART. CONSTRUCTOR.
TARRASSA"

Detall de la reixa de Ja capella del Santíssim, ara al cor

L'altre element de serralleria que encara es
conserva és la Llum del Santíssim, que es troba
en la part esquerra de la Capella, subjecte a la
paret. La zona superior està decorada per una
corona de fulles d'acant, que s'uneixen per la
tija a la part central, formada per una peça
circular amb decoració vegetal que s'entrellaça
donant pas a formes ondulants i sinuoses. Per
complementar la decoració, hi ha nou esferes
de vidre vermell encastades al voltant
d'aquesta peça circular. Dins d'aquesta part
central és on es posa el llum d'oli. Actualment,
aquest llum està clavat a la paret, gràcies a un
peu que li fa de suport, però originàriament
anava penjada. Recentment aquest llum ha
estat restaurat, la qual cosa ajuda a resaltar-ne
la seva bellesa.

Llàntia de la capella del Santíssim
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4.1. OBJECTES ARTÍSTICS

a. Creu processional
e l'antiga parròquia de Sant Miquel de
Taudell s'ha conservat una creu processional de traça gòtica i perfil flordelisat
datable del segle XVI. Està elaborada amb una ànima de fusta revestida de plaques
d'argent decorades amb motius florals i vegetals estilitzats i mesura 70x32cm. Té
tres parts ben diferenciades: la creu pròpiament dita, el nus i la canya.
A la cara del davant de la creu hi ha representat Jesucrist crucificat i a la posterior
la Mare de Déu amb el nen. Al centre de la creu hi ha un cos quadrat amb fulles
de parra en fosa a les puntes que també trobem, més petites, per tot el perfil de la
creu.
El nus està format per dos cossos separats per una escòcia llisa i units per serps
realitzades en fosa.
La canya és llisa i presenta la inscripció: "St MIQUEL DE TAUDELL".
D'aquesta peça no hem trobat cap referència escrita ni sabem des de quan està
a la parròquia de St. Martí, encara que presumiblement això sigui des de la
supressió de la parròquia de Sant Miquel de Taudell a mitjans del segle XIX.
Podem apuntar que presenta notables semblances, tant de disseny com
d'elaboració amb la creu de St. Martí de Mosqueroles, feta per Antoni Poitoni i
Antoni Masanera el 1582 1 .

'Catàleg exposició Splendor Vallès. Sabadell 1991, p. 92.
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b. Copó
El 1868 el rector Francesc Ballaró va demanar permís al bisbat per a comprar un
copó i un encenser d'argent2• Se li va concedir d'emprar dos mil rals en la compra
d'aquests objectes, dels quals se'ns ha conservat el copó. Es tracta d'una peça
d'estil abarrocat de 27 cm. d'alt i 14cm. de diàmetre a la base. Tant al vas com a la
base hi ha els símbols dels instruments de la passió (columna, claus, llança i vinagre
al vas, columna, llàntia i daus a la base). A l'exterior de la base hi ha la inscripció
De la parroquia de Sorbét 1868, i a l'interior Rar. Ballaró.

Copó d'argent comprat el 1868 per Mn. Fe. Ballaró

c. La Pietat de Venanci Vallmitjana
Des de mitjans del segle XIX i fins a mitjans del segle XX, l'escultura de caire
religiós deixa de ser un tema recurrent i la producció serà molt més minsa. També
en aquest moment, la imatgeria religiosa ja existent, sofreix diversos cops
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importants a causa dels moviments socials i polítics que sacsegen a Catalunya,
els quals fan que els espais religiosos siguin un dels més atacats.
Per una altra banda, els escultors d'aquest període tendeixen a fer obres amb
tècniques que parteixen del guix i el fang, marginant la tradicional talla de fusta3.
Però a pesar de tota aquesta problemàtica es seguien fent obres que reunien
aquestes característiques, temàtica religiosa i talla de fusta.
Aquest és el cas de l'obra que podem trobar a l'església de Sant Martí de Sorbet,
en una fornícula de l'ala esquerra. Es tracta d'una peça escultòrica de fusta
policromada, de petites dimensions que representa el tema de la PIETAT. La Verge
Maria sosté, entre els seus braços, el cos sense vida del seu fill i al seu darrera
destaca la Creu.
La realització d'aquesta obra es deu a la mà d'un dels artistes més important de
finals de segle XIX i principis del XX és VENANCI VALLMITJANA I BARBANY
(1829-1919). L'obra porta la signatura de l'artista en la part dreta del peu.
Aquest escultor juntament amb el seu germà AGAPIT VALLMITJANA I
BARBANY (1830-1905), fou l' introductor del Naturalisme Realista a Catalunya.
Ambdós s'iniciaren en el món escultòric modelant figuretes de pessebre.
Posteriorment, es matricularen a l'escola de la Llotja, on encara van rebre lliçons
de l'artista DAMIÀ CAMPENY. La mort d'aquest suposà, per a ells, el trencament
amb els cànons neoclàssics i el progressiu decantament cap al detallisme realista.
Aquests dos germans treballaren en un taller plegats. Un dels primers encàrrecs
que tingueren va ser el grup la Fe, i les estàtues dels Evangelistes de l'església de
Sant Just de Barcelona. Però l'encàrrec decissiu, fou el grup al·legòric del Comerç
i de la Indústria, per decorar la façana de l'edifici del Banc de Barcelona, feina
aconseguida gràcies a l'arquitecte JOSEP ORIOL MEST RES.
A partir d'aquest moment, els Vallmitjana reben molts encàrrecs importants,
com el tema del naixement de Venus (1882) que presideix la Cascada del parc de
la Ciutadella, o en aquest mateix recinte, les escultures al·legòriques del Comerç
i de la Indústria, que presideixen l'entrada del Parc pel Passeig de Sant Joan,
aquestes dues, realitzades per Venanci Vallmitjana.
També fan escultures dintre del realisme historicista com l'estàtua en bronze de
Guifré el Pilós o el monument eqüestre del rei Jaume I (1891), per a la ciutat de
València, o l'escultura de la regent Maria Cristina amb el seu fill el rei Alfons XIII
en braços, conjunt que presideix l'entrada al Palau Reial de Barcelona.
Els germans Vallmitjana també participaren en la decoració escultòrica de grans
edificis, com el Palau de Justícia de Barcelona de l'arquitecte JOSEP DOMÈNECH
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I ESTAPÀ. Paral·lelament tenen una notable producció de temàtica religiosa, cosa
que contribuirà a un ressorgiment d'aquest tipus d'escultura. Com a obra
important, cal anomenar el conjunt dels dotze apòstols que realitzaren per a la
façana principal de la Catedral de Barcelona, o també les seves escultures
funeràries com la que realitzà Venanci amb la representació del tema de la Pietat
(1880), per a la família Llagostera de Sant Feliu de Guíxols.
Aquesta gran activitat escultòrica, els germans Vallmitjana la combinaren amb
l'ensenyament, ja en el seu propi taller, o donant classes a Llotja. Entre els seus
deixebles van estar aquells que després esdevindrien els grans escultors del
Modernisme com EUSEBI ARNAU i JOSEP LLIMONA. La nissaga familiar la
continuà un fill de Venanci, AGAPIT VALLMITJANA I ABARCA, que col.laborà
assiduament amb el seu pare i que es caracteritzà per les seves obres de temàtica
animalística.
Dintre de la seva producció religiosa podem incloure la PIETAT de Sant Martí
de Sorbet. És una obra de la qual no se'n té constància de la data en que fou
realitzada, a l'igual que no s'ha trobat cap tipus de documentació en els arxius de
la parròquia, que ens pugui orientar per saber qui la va encomanar4.
Estilísticament és una peça dintre de la línia realista. Per les característiques
d'aquest artista, és important assenyalar el gran domini tècnic que es reflecteix
en el acurat treball del cos de Jesucrist, com en el tractament de les robes que
porta la Verge Maria. Un altre punt important és l'alt nivell que assoleix Venanci
Vallmitjana en l'expressivitat dels rostres; el de la Verge trasmet la sensació de
dolor contingut i el de Jesucrist la inexpressivitat característica de la mort.
Es tracta d'un conjunt important i de gran bellesa, testimoni de la gran qualitat
escultòrica dels artistes del canvi de segle catalans.

d. Frontal d'altar de Francesc Salvà
Francesc Salvà i Ribas. Nascut a Barcelona el 1938. Els estudis d'art els va iniciar
un xic gran a l'Escola Massana de Barcelona. Després va continuar estudiant
d'altres tècniques a l'Escola de Llotja i també a la Universitat. Alhora que
començava els estudis a la Massana va entrar d'aprenent a l'estudi-taller del pintor
Antoni Vila Arrufat on va descobrir i el va captivar la pintura mural. Ha fet treballs
en murals ceràmics, frescos i vitralls. També s'ha dedicat a la docència i a la
il.lustració de llibres infantils i juvenils.

-

'L'única dada al respecte és que l'obra fou donada al 1939 a la parròquia provinent dfe Can Purull. Arxiu
Parroquial, núm. 84", any 1939.

4. �nnexos

«Quan Mossèn Jesús Navarro em va fer l'encàrrec del frontal vaig tenir
clar que havia de ser una obra discreta, no era una obra destinada a la
veneració, simplements calia quefos un plafófuncional i decoratiu. Aquesta
va ser la raó que em va fer escollir la tècnica del pirogravat per a realitzar-la.
El tema que en Jesús em va proposar va ser l'evocació de l'escena de St.
Martí partint-se la capa amb un pobre i la representació de la Mare de Déu
del Roser, ambdós patrons de la vila.
Les figures estan resoltes de manera ben diferent: un rostre de la Mare de
Déu envoltat de roses a l'esquerra, dominant l'escena de Sant Martí i el
pobre, a la dreta. Dues "dimensions" en una sola composició. A aquesta
solució vaig arribar-hi després d'estudiar una i altra figura i haver-ne
comprovat la nul.la relació, tant a nivell teològic, bíblic i popular de la Mare
de Déu i la quasi llegenda de Sant Martí de Tours. » F. Salvà

Frontal d'Allar. Allar Major de l'Església Parroquial de St. Martí.
Pirogravat. Hi són representats els p atrons del poble: la Mare de Déu del Roser i St. Martí.

-

-
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4.2. ARXIU PARROQUIAL

Sagraments

SANT MARTÍ I SANT MIQUEL
l. Baptismes
Matrimonis
Defuncions
2. Baptismes
Defuncions
Matrimonis

1650-1771
1650-1770
1669-1770
1771-1799
1772-1803
1772-1803

SANT MIQUEL
3. Baptismes
Defuncions
Matrimonis
Confirmacions

1772-1848
1772-1849
1773-1837
1771-1786

SANTAMARIA
4. Baptismes
Defuncions
Matrimonis
5. Baptismes (5)
6. Baptismes (6)
7. Baptismes (7)
8. Baptismes (8)
9. Baptismes (9)
10. Baptismes (10)
11. Baptismes (11)
12. Baptismes (12)
13. Baptismes (13)
14. Borrador de baptismes
15. Borrador de baptismes
16. Borrador de baptismes
17. Borrador de baptismes
18. Borrador de baptismes
19. Borrador de baptismes
20. Defuncions V

1772-1849
1772-1849
1773-1832
1800-1858
1859-1871
1871-1895
1896-1923
1923-1971
1971-1976
1976-1985
1985-1990
19901924-1948
1949-1974
1974-1977
1977-1986
1989-1991
1991-1992
1803-1975
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21. Defuncions
22. (Borrador de defuncions i baptismes)
23. Borrador de defuncions
24. Borrador de defuncions
25. Confirmacions (2)
26. Confirmacions (3)
27. Matrimonis (5)
28. Matrimonis (6)
29. Matrimonis (7)
30. Matrimonis (8)
31. Matrimonis (10)
32. Matrimonis (11)
33. Matrimonis (12)
34. Matrimonis (13)
35. Matrimonis (14)
36. Matrimonis (15)
37. Borrador de matrimonis
38. Borrador de matrimonis
39. Primera Comunion
40. Intencions de misses
41. Sufragios (llibre de cementiri)
42. Registre de cementiri
43. Registre de cementiri
44. Registre de cementiri

19761893-1908
1909-1948
1949-1976
1849-1956
19661813-1858
1859-1885
1886-1916
1916-1951
1951-1972
1972-1976
1976-1982
1987-1990
1990-1992
19921938-1948
1949-1979
1898-1971
1984-1991
1864-1932
187419321956-

45. Index
Comptes
46. Llibre de obra de la parroquia de
Sant Martí de Sorbet...
47. Libra de cuentas del culta de la parroquia
de San Martín de Sorbet
48. Libra de la obra de la parroquial Iglesia
de San Martín de Sorbet
49. Libra 4 º de cuentas de Cuito y Obra de la
parroquia de San Martín de Sorbet

1734-1857
1857-1897
1858-1898
1898-1955

-
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1971-1974
1975-1979
1979-1985
1985-1990
19911971-1974
1974-1976
1977-1980
1981-1986
1942-1944
1951-1952
1956-1967
1967-1972
1957-1960

50. Libra menor diario
51. Libra menor diario (2)
52. Libra menor diario (3)
53. Llibre menor diari (4)
54. Diari (5)
55. Llibre major (1)
56. Llibre major (2)
57. Llibre major (3)
58. Llibre major (4)
59. Libreta de caja
60. Caja
61. Caja
62. Caja
63. Préstamos, acreedoras

Associacions i fundacions

-

64. Libra de cuentas de la cofradia de
Nuestra Señora del Rosaria de la parroquial
iglesia de San Martín de Sorbet
65. Libra de los cafrades de Nuestra Señora del Rosaria
66. Sagrat Cor (Apostolado de la oración)
67. Sagrada Família
68. Sant Josep
69. Filles de Maria
70. Libra de cuentas de la administración de almas
71. Llibre d'actes del "grupo parroquial de juventud
femenina de Acción Católica de Viladecavalls"
72. Actas del Centro Parroquial de hombres
de Acción Católica
73. Caja (centre parroquial)
74. Libra de caja. Centro parroquial
75. Caja (centre parroquial)
76. Libra de actas del centro social recreativa
de Viladecavalls
77. Reglamento del Centro Social Recreativa
(Entidad parroquial)
78. Inventari del Centre Social Recreatiu

1858-1966

19111951-1966
1952-1966
1949-1964
1951-1964
1857-1966
1940-1952
1944-1951
1949-1951
1952-1960
1957-1960
1949-1952
1947
1951
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Consuetes
79. Consueta
80. Consueta
81. Rectorologi, Historial i Dietari de
Mossèn Joan Playà
82. Historial i dietari, llibreta 2 ª
83. Historial i dietari, llibreta 3 ª
84. Historial i dietari, llibreta 4 ª
85. Historial i dietari, llibreta 5 ª
86. Consueta
87. Consueta
88. Consueta
89. Consueta
90. Consueta
91. Consueta
92. Anuncio de las fiestas y actos parroquiales
93. Anotacions fetes amb motiu de la entrega
de la Parroquia al nou rector... 1859 (?)

1897
1920-1925
1925-1927
1927-1930
1930-1948
1948
1971-1974
1974-1976
1976-1980
1980-1984
1984-1989
1989-1993
1939-1943
1948

Altres
94.
95.
96.
97.
98.

Actes notarials (lligall)
Testaments (lligall)
Comunicaciones eclesiasticas y civiles (lligall)
Documentos (lligall)
Licencias de sepultura (documentació
vària sobre el cementiri)
99. Libra de Santas Visitas de la parroquia
de San Martin de Sorbet
100. Inventario
101. Catàleg inventari de l'Arxiu...
102. Líber Status Animarum Ilus
103. Libra de "Statu Animarum"
104. Borrador Status Animarum
105. Fulletons impressos

sXIX
sXX
ssXIX-XX
sXX
ssXIX-XX
1850-1965
1956
sXX
19271955-1956
1971
sXX

-
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4.3. RECTOROLOGI
Extret de la llibreta primera del dietari, elaborat per Mn. Joan Playà i ampliat
posteriorment
*1 fins 1330
*21330, 6 desembre
*31414
*4 1421
*51586
1650, l gener
1658, 15 abril
1698, 2 abril
1703,
1720, Juliol
1723, Juny
1740, Gener
1761,
1762, Març
1765,
1767,
1794, Setembre
1796, Març
1800
1815, Agost
1815, Setembre
1816, Gener
1821, Gener
1821, Juliol
1821, Desembre
1825, Gener
1825, Abril
1825, Juliol
1828, Setembre
1829, Febrer
1830, Agost
1831, Agost
1849, Octubre

Pere Onzani
Berenguer Plana
Ramon Beugal
Joan Guitart
Esteve Monfort
Pere Rossell
Francesc Rovira
Jaume Pérez
Ignasi Parellada
Joan Parellada
Francesc Matalí
Antón Matalí
Josep Boada
Julià Solà
Valentí Guanteras
Pere Matarrodona
Pares Franciscans
Pau Ridameya
Manuel Catà
Josep Montllor
Nicolau Gubert
Josep Deordal
Fra Sebastià Ubach
Martí Jubert
Martí Jubert
Fra Antoni Duran
Fra Sebastià Ubach
Joan Perich
Fra Ramon Franquet
Josep Xampané
Fra Anton Carbonell
Valentí Alavedra
Ramon Llaballol

Diaconil
Diaconil
Diaconil
Diaconil
Diaconil
Diaconil
Diaconil
Diaconil
Diaconil
Ecònom-diaconil
Diaconil
Diaconil
Ecònom
Diaconil
Ecònom-diaconil
Diaconil
Comissionats
Diaconil
Diaconil
Ecònom-diaconil
Diaconil
Diaconil
Regent
Regent
Rector-diaconil
Regent
Regent
Rector-diaconil
Regent
Rector-diaconil
Regent
Rector-diaconil
Ecònom
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1853
1856
1857, Octubre
1857, Novembre
1868, Setembre
1869, Març
1887, Novembre
1889, Gener
1889, Juny
1893, Març
1897, Desembre
1898, 12 Abril
1920, 18 Maig
1920, 20 Maig
1924, l Febrer
1932, 21 Gener
1939, 2 Abril
1944, 24 Setembre
1949
1958
1967, Gener
1970, 4 Octubre
1971, 28 Febrer
1991, 20 Octubre
1993, 11 Setembre
1994, 26 Gener

Miquel Felip
Manuel Graells
Francesc Ballaró
Francesc Ballaró
Pere Vilademunt
Pere Vilademunt
Ramon Vilar
Jaume Casanovas
Jaume Casanovas
Andreu Samaranch
Pere Vilaró
Pere Vilaró
Joan Playà
Joan Playà
Joan Playà
Josep Oriol Roig i Piera
Ròmul Duran i Rius
Lluís Martí i Puntas
Antoni Canals i Monturiol
Joan Busquets i Masana
Josep Segalà i Carbó
Lluís Bohigas
Joaquim Gallinat i Garcia
Jaume Dasquens i Solé
Ramon Casafont Bailellas
Jesús Navarro i Lardiés

Ecònom
Ecònom
Ecònom
Rector
Ecònom
Rector
Regent
Regent
Ecònom
Rector
Ecònom
Rector
Encarregat
Ecònom
Rector
Regent
Regent
Regent
Rector
Regent
Regent
Regent
Regent
Rector
Rector
Rector

*Extret d'altres fonts:
'Arxiu Diocesà de Barcelona. Col.lacions 4, fol. 9.
'!dem.
Arxiu Diocesà de Barcelona, Visites Pastorals, vol. 11, fol. 123.

3

'Arxiu Diocesà de Barcelona, Visites Pastorals, vol. 14, fol. 244.
5Arxiu Diocesà de Barcelona, Visites Pastorals, vol. 48, fol. 28.
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4.4. CARTA DELS COMISSIONATS
AL BISBE DEMANANT L'ERECCIÓ
DE LA NOVA PORRÒQUIA DE SORBET 1

Exmo. e Ilmo Sr.
Pedro Colomer y Turo labrador del pueblo de Viladecaballs, y Miguel Llonch y
Cañadell igualmente labrador del caserio, llamado S. Martin de Sorbet, vulgo de
Tarumba, en calidad de comisionados para las infras. cosas nombrados, esto es,
el primero por los vecinos del pueblo de Viladecaballs, y el segundo por los
habitantes del caserio de Sorbet, segun consta de los documentos signados de
numero l º y 2º que acompañan para inserarse, junto con los demas antecedentes
de numero 3º y 4º y las comunicaciones de nº 5º y 6º y el documento de nº 7;
despues de haber superado algunos obstaculos, que pudieran atreverse a la
realización del proyecto que va a exponerse acuden a V.E.l. y con la mas profunda
veneración y respeti dicen: Que a la distancia de hora y media de la villa de
Tarrasa por la parte del Oeste, y cerca de dos horas antes de llegar a la de Olesa
de Monserrate, existe una Iglesia parral. muy antigua titulada S. Martin de Sorbet,
que destruïda por los Sarracenos fue reedificada sobre mediados del siglo once y
consagrada el año 1096 por el venerando Fulco Obsipo de Barna.
Esta Iglesia, que despues de la devastacion hecha por los Arabes en el pais, y
hasta cosa de ochenta años atras, solo tenia una feligresia compuesta de solas dos
casa de campo y nada mas; en la actualidad a beneficio del contrato enfiteutico
reune ya cerca de si, amas de las dos casas primitivas, dos caserios ó calles tal
cual numerosas llamadas la una Viladecaballs y la otra Sorbet, ó la Tarumba,
constando ya en el dia mas de 300 almas de comunion, cuyo numero va aumentado
sucesivamente a causa de lo que se edifica a continuacion de ambas calles, no
pudiendose dudar, que dentro breves años, se formara un pueblo de alguna
suposicion.
Media hora antes de llegar a la relatada Iglesia se halla igualmente otra Iglesia
tambien parral. pequeñita y de bastante antigüedad, titulada S. Migl. de Taudell
cuya feligresia se componia antiguamente de solas cuatro casa de campo, y en la
actualidad cuenta ya seis.
Ambas Iglesias son sufraganesas de la Colegiata de Tarrasa segun consta del
acta de consagracion de la primera en la que se lee ser situada infra terminos

-

'Arxiu Diocesà de Barcelona, carpeta parròquies núm. 765, doc. núm. 6.
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Sancti Petri Egarensis (hoy Tarrasa) cui hac Ecclesia Sancti Martini stat subdita
ab antiquo tempore & y en cuant a la segunda consta de la escritura de donacion
qu eel año 1154 Alegret de Tudell ó Taudell hizo a Geraldo Prior y a los Canónigos
de Sta. Maria de Egara, espresando que havcia aquella concesion queriendo que
en lo sucesivo no fuese licito a los hombres de lu alodio de Tuldell recibir el
bautismo penitencia ni sepultura nisi in praefata Ecca. Sancti Michaelis aut in
Ecca. Sancti Petri de Egara. De aquí es que dichas dos Iglesias se hallan a cargo
del Rdo. Diaconil de aquella colegiata, que en la actualidad es el Rdo. D. Valentin
Alavedra, y por causa de tener aneja la cura de almas de dichas lglesias, se provee
el titulo de Diaconil mediante los concursos ordinarios, que se practican para los
demas curatos del obispado
Por el mismo lado y a la misma distancia de una hora de la villa de Tarrasa
inclinando un poco hacia Noroeste, y a cosa de un cuarto de hora de S. Miguel de
Taudell hay otra iglesia parral. así mismo muy antigua titulada Sta. Maria de
Taudell, cuya feligresia se compone de solas dos casas de campo, llamadas Trias
y Mitjans con unas 20 almas de comunion.
Esta pequeña parra. era una dependencia del suprimido monasterio de
Benedictinos de S. Cugat del Vallés, siendo el propio parroco el Rdo. Monge que
obtenia la prebenda llamada Enfermeria de dho. monasterio, quien solia tener
encargada la cura de almas al Rndo. p. Guardian de Recoletos de la citada Villa
de Tarrasa; y en el dia de resultas de la supresion de los Conventos se halla
encomendada al Rdo. Diaconil de la memorada Colegiata de Tarrasa en virtud
de oficio del M. Itre. Sr. Vicario General de la Diocesis dirigido al mismo Diaconil
con fecha de 18 de marzo del año 1840; de lo que resulta quedar ya unida de
hecho esta pequeña feligresia a las dos anteriores.
Por ultimo una hora antes de llegar a la villa de Olesa y cerca del mismo camino,
se halla otra Iglesia cuasi parral. titulada S. Jaime de Viladecaballs. Esta Iglesia es
un anejo de la parra. de Olesa y acuden a ella para el solo objeto de oir misa, los
vecinos de dos o tres casas de campo situadas en el termino de Olesa, y ocho del
termino de Viladecaballs.
De estos preliminares se deduce, que en el intervalo que media desde una hora
despues de haber salido de la villa de jTarrasa, hasta otra hora antes de llegar a la
de Olesa, y en un trecho de unas cinco cuartos de hora existen cuatro Iglesias
parrales, que juntas reunen una feligresia de unas 400 almas de comlunion, y
ninguan de ellas tiene un Parroco con residencia fija cerca de las mismas para
poder acudir con prontitud al socorro de las necesidades espirituales de los fieles,
educar cristianamente a la juentud é inculcar con su buen ejemplo la observancia
de los preceptos de Nra. Sta. Religión, infiriéndose igualmente que todos los
vecinos del termino de Viladecaballs, los moradores del caserio de Sorbet, vulgo
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la Tarumba y las demas casa de campo de las parras. de S. Miguel y Sta. Maria de
Taudell ha nde acudir a las villas de Tarrasa ó de Olesa, andando el que menos
entre ida y vuelta mas de tres horas, para implorar de su propio Parroco la admon.
d algun sacramento, y siempre con la contingencia de encontrar a dicho Paroco
ocupado en la Iglesia de su residencia con alguna obligacion personal é
incompatible que debe encargar a otro sacerdote antes de poder acudir al
llamamiento.
Para obviar estos y otros incovenientes los infros. en desempeño de su cometido
tienen el honor de elevar y proponer a la religiosa y paternal consideracion de
V.E.I. un proyecto de reforma saludable, concebido hace mas de 30 años cuya
realizacion prohijó el M. Rdo. é Ilmo. Sr. D. Pablo de Sichar, antecesor de V.E.I.,
por haber reconocido en acto de visita ser ella una de las primeras y mas urgentes
necesidades de la Diocesis; siendo de la mentar que se extraviase el expediente, y
no se pudiese dar cima a un asunto tan importante, por haberlo impedido las
cicunstancias y iotras dificultades que la epoca actual ha venido por si misma
desvanecer. El indicado proyecto abraza los siguientes estremos
l º Dividir la cura de almas que el Rdo. Diaconil de la Colegiata de jTarrasa
tiene aneja con respeto a las sufraganeas de S. Martin de Sorbet y S. Migl. de
Taudell, dejando a dicho prebendado el solo cumplimiento de sus atribuciones
en la Iglesia matriz, y erijiendo la primera de las dos en Curato independiente de
la referida colegiata, salvo no obstante dro. de patronato ordinario correspondiente
al mismo pa trono in solidum sobre toda la cosa dividida y sobre cada una de sus
partes. Para la realizacion de este extremo ya no obsta la dificultad de no haber
junao a la dha. Iglesia una casa que pueda dar decente habitacion al Rdo. Cura
Parroco; pues el celo del actual Diaconil D. Valentín Alavedra secundado por los
infras. y otras personas de influencia, ha podido logras que estos vecinos,
levantaran de pie una casa parral., en el dia ya habitable que pòr � posicion y
demas circunstancias es preferible a la mayor parte de las casas parrales. del
Obispado.
2º Unir a dho. curato la pequeña parra. de Sª. Mara de Taudell, que de resultas
de la supresion de los conventos, hoy dia se halla ya encomendada al mismo
Diaconil, como a parroco mas inmediato.
Este estremo al presente tampoco ofrece dificultad por no ser ya preciso
contar con la anuencia del M.L y Rdo. Abad y Cabildo regular de monges Benitos
de S. Cugat del Vallés de quienes dependia dicha parra.

-

3º

Separar de la parra. de Olesa, ó sea de la cuasi parra. de S. Jaime las 8 casa
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de campo situadas dentro el termino de Vjiladecaballs, esto es, Margarit, Boada,
Marcet, Bayona, Duran, Trulla.s, Turo y Toro menor, y unirlas al nuevo curato de
S. Martin de Sorbet por ser mucho mas inmediata la Iglesia.
La ejecucion de este estremo tampoco ofrece hoy la dificultad que en otros
tiempos pudiera ofrecer la circunstancia de ser el suprimida monasterio de
Montserrat decimador universal de Olesa y Viladecaballs, el cual tal vez se
opusiera al proyecto, por no ser disminuidos sus reditos en la parte decimal que
se asignara al nuevo parroco a titulo de primícia.
4º Dividir de la parra de Ullastrell las tres casas de campo llamadas Sanahuja,
Olaguer y Trullas; por ser demasiado remotas de su parral y unirlas al nuevo
curato de S. Martin de Sorbet, cuya Iglesia es mucho mas inmediata, tiene mejor
camino, y no media el inconveniente de haberse de pasar aguas en tiempo de
lluvia.
Este ultimo estremo ofrece todavia menor dificultad que los demas; pues los
interesados lo solicitan, y puede realizarse sin contradiccion de nadie, por hallarse
vacante el Curato de Ullastrell, y en caso de proveerse antes de realizarse el
proyecto se podria hacer con la clausula cum (vere) divisionis.A fin de que V.E.I.
se pueda enterar mejor de la importancia de este proyecto se acompaña el croquis
del territorio a primera vista se presenta dividida en tres partes. La principal ó
mejor pintada con el color mas obscura figua el termino de Viladecaballs, termino
qe. tiene de tiempos muy antiguos suAlcalde yAyuntamiento, y no tiene ninguna
Iglesia dentro su districto jurisdiccional, ni Parroco cierto y determinada por
perpenecer en cuanto a 8 casas de campo a la parra. de Olesa, y a la cuasi
sufraganea de S. Jaime, en cuanto a las restantes casas solares a S. Miguel de
Taudell, y la calle ó caseria a S. Martin de Sorbet, de lo que se sigue que cuando el
Gobierno civil circula ordenes para algun objeto en qe. figuran el cura Parroco
del pueblo segun el asunto puede ofrecerse la dificultad en si pertenece al cura
de Olesa, o al Diaconil de Tarrasa, ly podria venir el caso de que por tener muchos
Parrrocos no se encontrase ninguna.
La otra parte del croquis pintada de un color algo encarnada, y rodeadad con la
letra describe la porcion de territorio que se intenta separar de la parra. de
Ullastrell y unir a la nueva de S. Martin de Sorbet, no solo para redondear mas el
distrito parral., sino tambien por que las tres casas espresadas en la base 4ª,
tendrian la parra. mucho mas inmediata y mejor camino.
Por ultimo lo restante del croquis pntado de color pajizo y rodeado de letra Q,

ª
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describe la parte de territorio del termino de S. Pedro parte foranea de Tarrasa
que comprende a corta diferencia a las tres parras. de S. Martin de Sorbet, S.
Miguel de Taudell y Sª. Maria del mismo nombre, menos un pequeño recodo en
el angulo superior de la parte de oriente, donde se halla la casa solar Guanteras,
que pertenece a la parroquia de S. Pedro de Tarrasa, y seria bueno unir tambien
dicha casa ala nueva feligresia de S. Martin, ya por ser mas cercana la Iglesia y
acudir los habitantes de dicha casa con mas frecuencia a S. Martin que a S. Pedro
de Tarrasa, y tambien por que los nuevos lindes de la parroquia vendrian mejor
marcados, y toda la circunferencia seria mas redondeada, pero no se ha puesto
estremo particuloar sobre ello por no complicar demasiado el proyecto, y n haber
un empeño particular en que dicha casa quede dentro o fuera de la nueva parra.
Suponiendo que se tiene el croquis abierto a la vista, es conveniente entrar en
sus pormenores para formar una idea mas exacta del proyecto, que se propone.
En la parte mas centrica nº l, esta la Iglesia de S. Martin de Sorbet, y las dos calles
nº 2 y 3 junto con las dos casas de campo Corvera y Parull forman su actual
parroquia. A la parte de Oriente nº 4 esta la Iglesia de S. Miguel de Taudell, y las
casas de la orilla de la riera o torrente de Gaya, esto es, Cabasa, Corominas, Garriga,
las dos de Amorós y Mir componen su actual feligresia. Mas arriba siguiendo la
misma linea y en nº 5 esta la Iglesia de Sta. Maria de Taudell, que consta de solas
dos casas asaber Trias y Mitjans. La de Guanteras como ya se ha dicho pertenece
a S. Pedro de la foranea de Tarrasa. A la parte de poniente numero 6 esta la Iglesia
de S. Jaime, que si bien se tiene por sufraganea de Olesa entre el vulgo, realmente
no lo es; pues en ella no se bautiza, ni se entierra, ni se cumple el precepto pascual,
y se puede decir que es mas bien una Iglesia particular, a la qe. va los dias de
precepto el Vicaria segundo de Olesa a celebrar para comodidad de algunas casas
de campo muy distantes de Olesa, las que si se agregan a S. Martin de Sorbet
para nada necesitaran la comodidad de tener misa en S. Jaime y de resultas de la
ejecucion de este proyecto puede muy bien quedar suprimida esta Iglesia.
Los lindes de la nueva parroquia si se incluye en ellas la casa de Guanteras
quedan marcados por la misma naturaleza. Por la parte del norte confinara con
el termino de Bacarisas, Obispado de Vich; bajando despues desde el punto 2:;
hacia mediodia, el torrento o riera llamada de S. Jaime formara el lindero de
poniente y dividira hasta el punto z; hasta el punto! la misma riera dividira el
termino y parroquia de Abrera del termino y nueva parroquia de Viladecaballs.
Desde el punto! a la parte de medio dia hasta el punto� la otra riera o riachuelo
de Gaya separara la nueva parra. de S. Martin de la de Ullastrell. en el punto se
encuentran los lindes de la sufraganea de S. Miguel de Taudell con S. Pedro de
Tarrasa entrando por el torrente hondo un pequeño trecho hasta encontrar la
linea que forme la sierra Hamada de Codol Blanch, y prosiguiendo despues la

-

4. 9lnnexos

misma sierra linea recta hasta encontrar el camino de Monserrat en el punto Y., y
de este punto hasta llegar al torrente del Llor en el punto 12 siempre confinara
parte a medio dia, a oriente y parte al norte con S. Pedro de Tarrasa. En dho.
torrente se vuelve a encontrar el termino de Bacarisas del Obispado de Vich,
cuyos confiens hasta volver a encontrar el punt x acaban de cerrar el territorio de
las pasrras. reunidas.
De este proyecto resultaran las utilidades siguientes: l ª De cua tro iglesias
parrales. sin pastor fijo se formara una sola parra. bien servida reuniendose bajo
un centro de unidad religiosa una grey desparramada, que por su aumento no
puede seguir mas del modo que ha hecho hasta ahora. 2ª La Colegiata y pueblo
numeroso de Tarrasa tendra siempre en residencia fija al Rdo. Diaconil
desempeñando por si mismo sus obligaciones personales en el altar, en el
confesionario, en el bautisterio, en el arreglo de libros parrales, entierros de
parvulos, velaciones y otras de suincumbencia que ahorea debe encargar con
frecuencia a otro sacerdote. 3ª El Rdo. Cura de Olesa no tendra que ir a administrar
los Stos. Sacramentos a la distancia de mas de dos horas y podra ahorrarse en
dha. villa el vicario segundo que va a celebrar en S. Jaime. Y finalmente
desaparecera la frecuencia de morir mucha gente sin poder recibir los Stos.
Sacramentos por lo que
A V.E.I. rendidamente suplican que insertados los productos y habido por
acompañado el croquis y previa la audiencia del Rdo. D. Valentin Alavedra
Diaconil de la Colegiata de Tarrasa se sirva mandar instruir y formalizar el debido
espediente con arreglo a Rl. decreto de 24 de febrero de 1844 y demas leyes vigentes
sobre la materia y despues en su caso y lugar decretar la realizacion de este
proyecto del modo espuesto en los estremos l º 2º 3º y 4º propuestos en el cuerpo
de este escrito, disponiendo lo cnveniente relativa a la casa de Guanteras de la
parra. de S. Pedro de Tarrasa, y reservando sus derechos al Itre. y Rdo. Prior de la
Colegiata de dicha villa, y al Rdo. Diaconil actual la ocion, po si prefiere tomar a
su cargo la nueva parra. ó quedarse en su destino de Tarrasa, para todo lo que se
hagan los provehidos oportunos y demas diligencias necesarias segun estilo, y lo
recibiran a particular gracia y merced. Viladecaballs 10 octe. de 1846= Exlmo. e
Ilmo. Sor= Pedor Colomé y Turo= Miguel Llonch y Cañadell.
T el termino y parra. de Olesa del termino y nueva parra. de Viladecaballs que sera S.
Martin de Sorbet. Desde el punt T=este añadido vale.
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5. Crono{oaía
1096, abril 17
1113, octubre
1168, agost 11
1330,
1562, març 9
1785
1792, agost 22
1799-1803
1800, agost 7
1814,
maig 24

1825, juliol l
1826, juliol 22
1842-1843
1849, juliol 27
1854, maig l
1867
1874
1883
1891, abril 3-1
1901, novembr.24
1902
1909
1912
1913
1919

Consagració de Sant Martí de Sorbet
Consagració de Santa Maria de Terrassa.
Sant Martí de Sorbet comença a dependre-hi
Primer esment de Sant Martí de Sorbet
com a parròquia
Primer Rector documentat, Pere Onzani
Separació de la Universitat Forana de Terrassa
Inici de les obres de l'església
Acabament de l'església
Construcció del retaule de l'altar major
Constitució del municipi de Sant Pere de Terrassa
Inici del primer expedient d'unificació
Primera notícia de les administracions de la
Mare de Déu del Roser, les Animes,
Sant Martí i Sant Joan
Fundació de l'administració del Sant Crist
Establiment canònic de la confraria del Roser
Construcció de la rectoria
Constitució de la parròquia de Sant Martí
de Sorbet amb els termes actuals
Fundació de l'administració de Sant Isidre
Adequació del baptisteri. S'hi fa la reixa.
Construcció del cementiri nou
Construcció del campanar
Santa Missió
Inauguració de la capella del Santíssim
Fundació de l'administració de Sant Josep
Fundació de l'administració de Sant Antoni
Fundació de l'administració de Santa Llúcia
Construcció de la capella del cementiri
Santa Missió
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1922, juny 24
1924, abril
agost 15
1931, maig 29

1936, juliol 18

Finalització del campanar
Benedicció del rellotge i de les campanes.
Arrendament del camp de futbol
Constitució de les Filles de Maria i de la
congregació mariana dels Lluïsos
L'ajuntament republicà suprimeix tota
subvenció per festes religioses. No se celebra
la processó de Corpus
Inici de la Guerra Civil

6. 'Documentacíó Jora de

P�rxíu Parroquía{ consu{tada

Arxiu de la Corona d'Aragó
• Registres de Cancelleria,núm 4690,fol 91 i ss.
• Monacals d'Hisenda, Sant Cugat del Vallès, núm 1273, capbreu de la
Infermeria,Terrassa
• Cartoral de Sant Cugat del Vallès (publicat per J. Rius),docs. núms 812, 820,
821,856,857,968
Arxiu Diocesà de Barcelona
Visites Pastorals
Referents a Sant Martí de Sorbet
Tom Fol. Any
11
123 1414
14
244 1421
48
28 1586
428 1726
74
331 1736
76
513 1740
77
379 1758
82
84
131 1771
130 1786
88
89
31 1815
90
100 1852
91
38b 1851
97
n38 1893
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Referents a Olesa i Sant Jaume de Viladecavalls
Tom Fol. Any
163 1702
66
183 1703
196 1704
132 1786
88
89
10 1844
217 1818
127 1857
90
91
188 1853
95
256 1887
16 1892
97
Carpeta de parròquies núm. 765
Col.lacions, vol 4, fol. 9
Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona
Libri Antiquitatum, II, fol. 32 doc. 91
III, fol. 109, doc 284
Speculum de l'arxiver Campillo, parròquies de Santa Maria de Taudell, Sant
Miquel de Taudell, Sant Martí de Sorbet, Sant Jaume de Viladecavalls, Terrassa i
Olesa.
Arxiu Municipal de Barcelona-Casa de l'Ardiaca
Notes de Mossèn Josep Mas, vol XXVI, p. 86.
Arxiu Històric Comarcal de Terrassa
Fogatges, núms 38, 79, 104, 112, 117, 124 i 137
Llibre de privilegis de Terrassa
Docu�ents diversos, 1820
Arxiu Notarial, manuals de Fe. Soler Les, nº 15, p. 557
manual 526b, de Josep Vendrell, pp. 42 i ss.
Capbreu del benefici de la quadra de Viladecavalls inferior,fundat a l'església parroquial
d'Olesa de Montserrat, 1788-1790
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Arxiu Històric de Sabadell
Fons fotogràfic, FCR03186
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