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En una visió general de la vila de Capellades sobresurt de manera predominant la 

cúpula i el campanar de l’església de Santa Maria, actual església parroquial. Aquest és el 

quart temple que ha tingut la vila. El primer el trobem datat en el segle X que posteriorment va 

ser substituït per un altre entre els segles XII i XVI. Ja en el segle XVII tenim constància del 

tercer temple. Un segle després es demana una església nova i més gran, la qual es va 

començar a construir l'any 1805. 

L’església que tenim avui es va començar a construir doncs, a principis del segle XIX, 

però fins el 1860 no es va donar per acabada. 

És una construcció de planta de creu llatina amb una cúpula de grans dimensions en el 

transsepte, la qual li dóna una forta personalitat. La cúpula domina tant l’espai interior com la 

massa de la construcció exterior. 

Pel que fa a la concepció de l’espai interior podem dir que presenta uns trets força propis 

del barroc, però la decoració tendeix cap el neoclassicisme, estil predominant en l’època en 

que es va acabar l’església. 

Després de la Guerra Civil del 1936-1939 l’església fou restaurada; s’hi va fer un altar 

nou i es va tomar a pintar. Darrerament es va esgrafiar la façana -1.976, any que es va celebrar 

el mil·lenari de la construcció del primer temple- i es va reformar la capella del Santíssim. Les 

últimes millores més significatives que s’han portat a terme al temple han estat la reforma del 

cimbori i, posteriorment, de la totalitat de les cobertes. 

Amb aquest estudi de l’evolució constructiva del temple al llarg de la seva història es 

pretén conèixer en profunditat un element amb personalitat pròpia dins de la vila de 

Capellades, una població de 2,9 km2 a la comarca de l’Anoia i amb uns 5500 habitants. 

Un cop entesa la seva estructura de volums i la diversitat d’estils arquitectònics que es 

troben en el conjunt del temple s’ha realitzat un aixecament gràfic del mateix per tal de disposar 

de documents gràfics, fins ara inexistents, que un futur puguin ajudar a la realització de noves 

millores constructives per al desenvolupament del temple i de la vila de Capellades. 

Toni Bernadet Solé 

Juny 2009 
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2-  INTRODUCCIÓ   >>> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’Església de Santa Maria de Capellades, popularment coneguda com la “Catedral de 

l’Anoia”, és un símbol per la vila de Capellades. 

El seu gran volum la fa destacar per sobre de qualsevol altre element en la visió general 

del poble i històricament ha estat un testimoni privilegiat dels actes més representatius de la 

vila; i és que la plaça Jacint Verdaguer, on es troba ubicat el temple, i coneguda per tots els 

capelladins com la “plaça de missa”, es pot considerar el punt més cèntric de la vila però no 

deixa d’estar als peus de l’església de Santa Maria, i és que les grans dimensions del temple, 

fins hi tot es podria dir que desproporcionades en l’entorn on es troba, fan que qualsevol altre 

element quedi eclipsat davant la majestuositat del mateix. 

És per això que, ara fa un any i mig, em vaig decidir per endinsar-me en la història del 

temple. Per això i perquè viure a escassos 40 metres del temple, juntament amb les arrels  

capelladines, fa que cada dia al passar-hi per davant em quedés sorprès per la seva 

immensitat constructiva, coronada amb el cimbori i el campanar, icones de la vila de 

Capellades. 

El que es pretén d’aquí en endavant és donar a conèixer la vida constructiva del temple 

a tots els interessats, repassant la seva evolució històrica des del seu origen fins a l’actualitat. 

S’ha volgut deixar constància de totes les reformes i ampliacions que han existit al llarg de la 

història perquè considero que totes han estat prou significatives per entendre el resultat final 

que és el temple actual.  

Un cop analitzada la història de la construcció del temple s’ha volgut culminar la recerca 

amb l’aixecament gràfic del mateix per tal de plasmar el que no ha estat possible conservar-se 

fins avui en dia, i és que en tota la recerca efectuada pràcticament no s’ha trobat cap plànol 

gràfic de l’estat constructiu del temple en cap dels seus anys de vida. 

Ha estat una feina de camp complexa, que amb l’ajuda de molta gent ha fet possible 

que avui en dia puguem disposar d’una informació fins ara inexistent i que obre nous horitzons 

enfront a futures millores del temple. 
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3-  MEMÒRIA HISTÒRICA   >>> 

 

 

 

 

 

 

3.1 - EL PRIMER TEMPLE 

 Mossèn Josep Mas, en un dels seus estudis datats del 1915, explicava d’aquesta 

manera la història del temple parroquial: 

 “El lo segle X Capellades ja tenia temple dedicat a Nostra Dona Santa Maria, celebrant 

dita parròquia la festa major lo dia de l’Assumpta a 15 d'Agost. Aqueix temple, que ab lo temps 

se revellí i resultà petit atès lo creixement del vehinat, va ésser necessari rellevar-lo, i aquesta 

obra s'efectuà en la setzena centúria. Volgentseli donar més amplitut, fou engrandit en les dues 

centúries següents y se l'engrandí tant, que prou mereix los honors de catedral.” 

Després afegeix que l’església ja devia existir els anys 986 i 988, ja que el rei franc Lotari 

li concedí el títol d’“Eclessiam” i en va confirmar la jurisdicció al Monestir de Sant Cugat. Els 

Papes per això li donaven solament el nom de “Celda”. L’any 998, Urbà II ja en diu, també, 

“església” i encara que Silvestre II pel desembre de 1002 torna a citar-la com a “cel·la”, Joan 

XVIII per l’octubre de 1008 i Calixte II en butlla del 1120, novament en diuen “Eclessiam”. 

 També hi ha una tradició oral la qual diu que se situava hipotèticament aquella “Celda” a 

la capella que hi hagué més tard a prop de la Bassa. 

Com que no s’han trobat proves de l’existència d’aquest nou indret, sembla que el més 

segur és situar-la en el lloc actual, punt on es creu que sortiren les primeres cases de la Vila, al 

voltant de la primera capella. 

Per corroborar el dit anteriorment, Modest Llucià deixà escrit: “La major part dels pocs 

habitatges existents són del principi del segle XVIII. Estaven més o menys escampats per les 

bones terres de la part baixa i paulatinament les cases s’anaren arrenglerant formant les 

primeres del carrer Major, Plaça de Missa, carrer Olor...” 

Així doncs donem per bona l’existència del primer temple a la Plaça actual. Tots els 

documents de la història de la parròquia són extrets de les paperetes de mossèn Mas, escrites 

fins l’any 1897 i perdudes el 1936 durant la Guerra Civil. 

 L’any 1908, l’església de la vila deixà de ser sufragània de Claramunt per transformar-se 

en parròquia, encara que Sant Cugat fos rector pel fet de ser-ho de Claramunt. 
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 El temple devia tenir més importància que la d’una simple capella ja que el Bisbe ordenà 

dues custòdies: una per a reservar el Corpus Christi i l’altra per portar Nostramo als malalts. 

 Diu la tradició que la devoció al Sant Crist de Capellades ve del segle X, paral·lela a la 

de Maria. 

El primer cementiri estigué on hi ha la plaça de missa, davant la segona església, 

primera documentada. Aquest fet es va confirmar en temps moderns durant les obres 

d’urbanització del carrer Major i el carrer del Fossar, en el transcurs de les quals van aparèixer 

nombroses restes humanes provinents del citat cementiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.1.  Perímetres aproximats dels diferents temples al llarg de la història. 

3.2 – AMPLIACIÓ DEL TEMPLE 

 Com que el temple era insuficient, i la devoció exigia més capelles, s’hagueren de fer 

gestions fer-ne de noves i, després per engrandir el temple. Les ampliacions del temple foren 

autoritzades pel Vicari General l'any 1587, donant llicència al rector per enrunar part de 

l'església a fi d'engrandir-la i tirar la runa al torrent de la Cugullada, prop del temple. 

Aquestes dades es van comprovar quan es van fer les fosses per a la calefacció i van 

sortir les dades de les ampliacions de l’església en els fonaments (Full dominical de 26 de 

setembre de 1976, núm. 39). 

 El Vicari General dóna llicència per dedicar una capella a la Santa Creu, al Sant Ángel 

Custodi i a la Mare de Déu del Roser. 

L’ampliació del temple comportava el canvi de lloc del primer cementiri i el 1612 es va 

beneir el nou, situat darrera l’església, on avui és part nova, des de les trones fins l’absis. A 

aquest recinte s’hi accedia per un portal arquejat, del qual encara se’n conserva una arrencada 

de volta en la façana del temple i s’hi enterrà fins que es feu el tercer cementiri al Capelló. 

 Cap al 1615 encara estaven en curs les obres d’ampliació de l’església i, l’any 1617, se 

celebrava una reunió a l’Ajuntament en la qual es va determinar fer l’església seguint els ideals 

de la contrareforma que demanava espais amplis i temples més grans, sent batlle Jaume Tort, i 

es fa l’escriptura corresponent en poder del rector Pau Valtà. 

 El 4 de maig del mateix any es posà la primera pedra. El preu total de l’obra es va 

estipular en 325 lliures, 3 diners, 6 sous, dels quals el mestre de cases de Granada en rebé 

una part consistent en 118 lliures, 3 diners i 6 sous. 

El 1643 mor el rector Pau Valtà, es convoquen oposicions i guanya, entre 12 opositors, 

mossèn Jaume Capdevila que inaugura la nova església el 10 de juliol del 1644. A la primera 

missa hi assisteix en representació del comú el batlle Pau Puigjaner i els jurats Antoni Tort de 

la Canaleta, Pere Aymerich de la Font de la Reina i Francesc Tort de la Plaça. 

L’any 1658 es beneeixen les dues noves imatges del Sant Crist i de la Verge Maria. 

 A l’abril de 1672 arriba a Capellades la relíquia de Santa Dorotea, posada en un 

reliquiari de plata obrat per Pau Llorens, obrador de Barcelona i fill de Capellades. El 20 de 
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febrer de 1673 Joan Pau Tort va fer el vot de poble, “perquè sempre cada any, el dia de Santa 

Dorotea fos festa i d’abstinència de treball, ocupant-se sols en coses del servei de Déu si el 

Bisbe ho acceptava”. 

 L’any 1680 va estar a punt de caure l’altar major, i com que no tenien mitjans per 

restaurar-lo, es demanà el donatiu a la Confraria de Sant Sebastià. 

Els cònsols de Sant Sebastià acordaren el 14 de gener de 1685 constituir una sepultura 

davant de l’altar del seu patró, on s’havien de satisfer les despeses dels cabals de la corporació 

(Fig 3.2.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.2.  Sepultures a la planta del temple. 

3.3 – UNA NOVA AMPLIACIÓ 

 L’any 1687 l’església tornava a ser insuficient i amb motiu de fer una nova ampliació, el 

dia 24 de gener, se celebrà una reunió a la Universitat, convocada amb 24 tocs de campana 

com s’estilava. En aquesta reunió varen acordar la consulta a alguns mestres de cases, per 

discutir si s’havien de fer dues capelles o una sola per banda, per a millor perfecció de l’obra. 

Es referien naturalment a les ales o naus laterals. 

El dia 2 de febrer hi hagué una altra reunió pel mateix assumpte. Com que resultava 

difícil de posar-se d’acord, es procedí a votació. Dos dels assistents digueren “que es faci una 

obra que estigui bé”, dos més votaren per dues capelles per banda i setze per només una. 

Finalment es resolgué fer una nau lateral per banda. 

El resultat de la votació que es va fer per veure quin tipus d’obra es faria devia estar 

previst i el projecte enllestit, ja que el mateix dia se signava el contracte amb el mestre d’obres, 

Bartomeu Soriano, per un import de 600 lliures i l’obra es començà ràpidament el 10 de maig. A 

més ja tenien una bona part dels diners, 200 lliures entregades per la Confraria de Sant 

Sebastià, la qual donaria a més 50 lliures cada anualitat, per un període de quatre anys. 

Coincidint amb aquesta ampliació van creure convenient de fer un nou portal per 

l’església de pedra picada de Serra de Mata a càrrec del mestre Bartomeu Soriano, per un preu 

de noranta lliures que es pagarien amb dues pagues iguals de quaranta-cinc cadascuna, 

començant a fer la primera tres mesos després del dia que es va acabar de fer el portal. El 

mateix mestre Soriano hagué de fer uns fonaments nous i també reforçar la cantonada del 

campanar i posar les cantonades i carreus que ren necessaris per a la fortificació d'aquest 

campanar. Així s’acordà pagar-li d’aquesta manera i donar-li manobre o manobres segons les 

necessitats, així com també pagar-li el lloguer de la casa on va haver de viure fins que se li 

pagués la quantitat esmentada. 

L’any 1691 la Confraria o Gremi de Sant Sebastià va acordar fer un altre donatiu de 150 

lliures més per les obres del temple. 

 Entre el 1695 i el 1699 es fan contractes per l’adquisició d’uns retaules de Sant Isidre, 

Sant Josep i Sant Sebastià. També degué ser aquest temps, que es va col·locar en la fornícula 

o capella de la façana, una imatge de la Puríssima, que segons Joan Galofré, devia ésser la 
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que es venerava a l’altar major abans de l’ampliació. Era de talla de fusta policromada i els 

ornaments exteriors de guix. 

 El dia 25 de novembre de 1699 els caps de casa reunits a l’església, votaren tenir per 

patrona a Santa Dorotea i celebrar la festa el 6 de febrer. 

El 1721, es paguen 311 lliures per un retaule per l’altar de Sant Esteve. Aquest mateix 

any s'estrena el retaule de perspectiva de l’altar major fet pel cèlebre Anton Viladomat, pel valor 

de 83 lliures, 8 diners, més 50 lliures per pintar-lo i 16 pels treballs de fuster. 

Cap a l’any 1723 es va acordar obrar tres campanes, una de 10,5 quintars, del metall de 

la vell; una de 17 arroves i una altra d’11 arroves. A més, hi havia una campaneta damunt la 

teulada i moguda per una corda des de l’interior del temple que avisava l’ofici a la gent. 

 A l’any 1736 es fa un orgue que es paga amb donatius. 

 L’any 1754, quan ningú no s’ho esperava, l’Abat de Sant Cugat, insistí en les pretensions 

de certs drets damunt l’església de Capellades, especialment la unió de la Parròquia amb 

l’abadia amb percepció de delmes i primícies. 

 El plet va ser fallat per la Rota, que donà la raó al Bisbe dient que la funció de l’Abat era 

només de capellania, mentre que la jurisdicció era episcopal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 – EL TEMPLE ACTUAL 

 El creixement del segle XVIII demanava una església nova i més gran i amb aquesta 

finalitat s’iniciaren novament els tràmits. L’any 1803, rector i feligresos, adonant-se que 

l’església s'havia fet petita, es reuniren a toc de campana, per nomenar una junta encarregada 

de demanar caritat per a les obres d’ampliació. Anton Ferrer donà 500 lliures i així es pogué 

encarregar un projecte a l’arquitecte A. Domingo Aogutsi. 

El 3 de maig de l’any 1804, es féu una petició al Bisbat per allargar l’església i treballar-hi 

els dies festius. En aquesta petició es feia constar que els seus antecessors ja havien iniciat les 

col·lectes per a aquest fi. 

El 9 d’octubre del mateix any, un cop concedit el permís, Mossèn Antoni Oliver, rector de 

la parròquia, posà la primera pedra i s’iniciava a bon ritme l’execució de les obres. 

 L’any 1805 el monestir de Sant Cugat dóna per quatre anys la tercera part dels delmes, 

per a les obres d’ampliació de l’església, donació que es renova el 1824 per l’abat Antoni. 

L’any 1806 el cavaller Francesc Anton de Foixà, vinculat a la vila, intervé en el tema de 

les obres, però no se sap ben bé el perquè; possiblement degué fer un donatiu important ja que 

la seva intervenció és destacada. 

Els entrebancs de la Guerra del Francès paralitzaren les obres durant més de 10 anys. 

L’abril de 1819 es reprenen les obres del temple sent director Josep Marià de Calafell. El 

mateix alcalde, Josep Puigjaner i Mora, s’oferí a Josep Marià de Calafell perquè visqués a casa 

seva mentre les obres es duien a terme. 

L’any següent el Bisbe fa un donatiu de 400 lliures per a les obres del temple. 

L’any 1824 hi hagué noves condicions (no especificades) de Josep Marià de Calafell, per 

a la continuació de les obres de l’església. 

Una nova guerra el 1834, la 1ª Guerra Carlina, tornà a frenar el ritme de les obres i 

quedaren en part paralitzades. 

L’any 1850 s’acordà continuar les obres que havien estat momentàniament paralitzades i 

es va veure si era possible engrandir una mica més el temple. Es varen fer les capelles del 
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Roser, del Sant Crist, la del Santíssim i la de Sant Esteve. El 31 de desembre comença la 

capella del Santíssim i la de Sant  Esteve, conforme al pla general, que hauria de costar 2527 

lliures, 33 sous. 

L’any 1852 hi hagué una cessió de terreny per l’engrandiment, feta per Antoni Moro. El 

mateix any s’acordà continuar les capelles del Roser, Sant Sebastià i Verge de la Bona Sort. 

Per a la darrera, la senyora Rosa Duran de Bas va donar el terreny i enderrocs de la casa que 

es derruí, a condició que es digués un responsori pels difunts de Casa Bas, cada primer 

diumenge de mes, en acabar la processó del Roser. 

Com es pot comprovar hi ha una mica de confusió en aquests anys i en les obres ja que 

els papers de mossèn Mas són confusos. 

L’any 1858 hi hagué una reunió entre l’Ajuntament i el reverend per tractar la continuació 

de les obres, "molt paralitzades". La subscripció que es feia va donar molt bons resultats i 

s’encarregà a Ramon Pascual i Fàbregas i a Isidre Font Solà la continuació. Aquests van oferir 

fer l’obra per 2298 lliures en lloc de les 2600 que primer n’havien demanat. El Bisbe concedí 

indulgències i els estimulà per a continuar l’obra. 

 Aquest mateix any es començà a enderrocar el presbiteri i es nomenà arquitecte a 

Antoni Tomàs, vilatà d’Igualada. 

 L’any següent, el 1859, es procedí a la benedicció de l’obra. Fins aleshores s’havien 

gastat 5786 lliures. 

 Trobem una dada històrica l’any 1860 que diu que al creuer de la dreta es va fer un nou 

altar de Sant Antoni. 

Una dada molt important és que l’any 1861 es va fer una subscripció per aparellar els rajols 

esmaltats de la cúpula que havien estat fets malbé per les glaçades del desembre anterior. 

 

 

 

 

3.5 – EXPEDIENT PER A LA REPARACIÓ DEL TEMPLE 

 A principis de l’any 1865 es començà un expedient al Bisbat per a la reparació de 

l’església parroquial. Aquest expedient el promogué una petició del mossèn, en el sentit que el 

Bisbe procurés ajudar-lo. Diu que després de les darreres ampliacions, fetes més de la meitat 

amb sacrificis i sense cap mena de subvencions, calia acabar de reparar la cúpula, en la qual 

mancaven rajoles de València i quan plovia es produïen goteres. 

 Segons la petició, fins aleshores s’havien gastat 60000 rals i només els en quedaven 

3000. Només les planxes per a la solera ja en valien 18000 més. 

 Algú demanà un informe a l'arquitecte Josep Buxareu i aquest es traslladà a Capellades 

i en tornà amb un projecte per un import de 2467 escuts, 926 mil·lèsimes. 

 Ja que la Junta de reconstrucció d'esglésies del Bisbat només podia ajudar amb 300 

escuts, van haver de recórrer al Govern de la província. 

 L’any 1867, l’arquitecte provincial Francesc Molina va fer-hi modificacions perquè el cost 

de l'obra s’abaratís. 

Cap a l’any 1881 el rector demanà permís per fer un nou altar, ja que l’actual no era 

artístic i no responia a cap estil. Al cap de quatre mesos es concedí l’autorització a condició que 

les obres fossin inspeccionades per l’arquitecte que designés la Cúria. 
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3.6 – INCENDI AL TEMPLE 

 El Novenari d’Ànimes de l’any 1896 tingué un dissortat acabament. Segons la versió 

que trobem d’un corresponsal de premsa, a les quatre de la matinada del 30 de novembre, el 

rector es desperta a causa de sentir una forta olor de cremat. 

En pocs minuts es trobaren a la plaça els components de l’Ajuntament, la Guàrdia Civil, 

el Jutge municipal i molts veïns. Les flames com es podia veure ja sortien per la cúpula. 

La porta principal fou tirada a terra i en sortí una gran fumarada que els impedia entrar. 

Malgrat no poder entrar veieren com les flames estaven cremant l’altar major. Els treballs per a 

l’extinció del foc es feien molt difícils. Tot i així, gent de tota mena, fins i tot dones, hi posaren el 

coll i al cap de quatre hores es considerava apagat el foc. 

Al mateix temps, un grup de persones posava en un lloc segur l’Arxiu Municipal, ja que 

estava instal·lat molt a prop de l’escala que comunicava l’edifici (adossat, com la Rectoria, al 

temple) amb l’interior de l’edifici que cremava. 

Aviat arribà el mossèn corrents, i la primera cosa que va fer va ser tancar el temple. El 

foc havia destruït l’altar major, l’orgue, una trona, bancs, l’harmònium... Les flames havien 

arribat fins al Sant Crist. 

Ningú no s’explicava les causes i l’opinió general deia que algun ciri mal apagat en 

acabar el Novenari, podria haver originat el foc. Es feien comptes per veure quan podrien haver 

pujat les destrosses, i sense calcular la cúpula estaven al voltant de les cinquanta mil pessetes. 

Més tard, es començava a parlar de cent mil i quan arribà l’arquitecte i valorà els danys, veieren 

que s’havien quedat curts. 

Davant el panorama l’arquitecte veié la necessitat de no deixar entrar ningú al temple, 

mentre no se’n pogués començar la reconstrucció, ja que amenaçava a desplomar-se. 

Capellades, que durant aquells temps passava per una forta crisi industrial, es veié 

embrancada en la dura tasca de fer un temple gairebé nou. 

L’any 1897 la Junta Municipal acordà subvencionar amb 5000 pessetes les obres de 

reconstrucció del temple, malmès en l’incendi.  

L’any 1898 ja s’havia acabat la primera fase de les obres de reparació de l’església que 

comportava la reparació de l’interior i de les cobertes de l’edifici, exceptuant el cimbori. Fins el 

1902 i per falta de recursos, no es començaren les definitives reparacions dels desperfectes 

causats a la cúpula i es construí la coberta amb l’embellidor enrajolat esmaltat vermell que hi 

ha actualment.  

L’any 1911 s’encarregà la imatge de Santa Maria destinada a l’altar major, a en Joan 

Galofré, i es va beneir el 15 d’agost de l’any següent. 

 Trobem que l’any 1914, l’església fou restaurada de nou, però no en sabem més detalls 

que els de la restauració de l’altar del Carme, i la glòria de la imatge de la Mare de Déu també 

per l’artista capelladí Joan Galofré. 

 Durant els anys 1936 al 1939 l’església, tal i com recorden les persones grans de la Vila, 

fou saquejada, les imatges foren cremades a la plaça així com també tot l’arxiu parroquial que 

hi havia, i a dins el temple es van pujar noves parets desfigurant totalment la construcció que 

original per tal de convertir-la en un espai que pogués ser utilitzat amb finalitats socials i 

sindicals. Fou utilitzada com a mercat municipal. 

 També es va pretendre tirar a terra el campanar l’any 1937, però una ordre de la 

Generalitat arribada a última hora de la Cancelleria de Cultura ho va impedir. 

A partir de 1940, és quan es comença a trobar documentació escrita de l’arxiu 

parroquial, a partir de Fulls Dominicals on podem trobar notícies de totes les millores que s'han 

anat fent fins els nostres dies. 

 Després de la Guerra Civil va ser impossible restituir el temple a la seva forma original i 

es va habilitar una tercera part de l’edifici, aprofitant la volta construïda des del nivell del cor fins 

al creuer. 

Fins l’any 1945, i sota la direcció de l’arquitecte Josep Mª Jujol, continuador de l’obra de 

Gaudí a la Sagrada Família, no es començaren les obres per a la reconstrucció dels principals 

desperfectes del cimbori (Fig.3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7). En aquesta reforma s’obriren les quatre 

finestres tapiades a principi de segle pel perill després de l’incendi de 1896, i a més se n’obriren 

quatre de noves amb disseny de l’arquitecte Jujol. També són originals de l’arquitecte els 

vitralls i els dibuixos corresponents a les pintures de l’interior de la cúpula i de les trompes que 

van ser pintats per l’artista capelladí Joan Campoy. 
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Fig.3.3.  Vista del cimbori abans de l’obertura de les 4 noves finestres 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.4.   Construcció de la nova cornisa l’any 1947 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.5. i 3.6.   Reconstrucció del cimbori al 1947 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.7.   Entramat de taulons fixats a l’anell del cimbori 
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També l’any 1945 es va portar a terme la construcció de l’edifici de l’actual rectoria per 

part dels arquitectes Valls i Coder (molt coneguts en la dècada dels 60). La construcció va anar 

a càrrec de Joan Escala que va dotar l’edifici d’un original sòcol de pedra buixardada que 

també utilitza en els ampits de les finestres. La nova casa rectorial va ser inaugurada l’any 

1955 (Fig.3.8 i 3.9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.8.   Construcció de la nova casa rectorial 
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Fig.3.9.   Construcció de la nova casa rectorial 

 

 

 

Un dels fets destacables en aquesta etapa fou l’elaboració d’una imatge del Sant Crist. 

L’any 1943 Mossèn Pere Bosch la va encarregar a Joan Galofré. Uns anys més tard en Joan 

Campoy va fer donació d’una altra imatge del Sant Crist (la que es conserva actualment a 

l’entrada del temple) i l’antiga va ser traslladada, després de demanar permís al Bisbat, a 

l’ermita de Santa Agnès de Balanyana on hi havia un fill d’en Galofré que era capellà. 

Actualment, es troba en l’església un Sant Crist d’en Galofré d’un metre i mig d’alçada d’una 

gran bellesa. 
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Entre les millores que s’han portat a terme en el temple després d’aquests anys cal 

esmentar el nou altar major (amb la talla policromada de l’Assumpta de l’artista Joaquim Ros 

del 1953), la construcció d’un atri davant la porta d’entrada al temple, també de l’any 1953, les 

reformes de la Sagristia acabades el 1954, la decoració interior, simulant elements 

arquitectònics d’estil renaixentista a càrrec del pintor Joan Campoy (Fig. 3.10), acabats el 1955, 

la façana esgrafiada el 1976 (en la possible commemoració del seu mil·lenari), una nova 

capella lateral dedicada al Santíssim amb notables mostres d’art contemporani construïda entre 

el 1983 i el 1986, la nova restauració del cimbori de l’any 1997, la restauració de l’atri de l’any 

1999 on es van poder veure les pedres originals dels arcs amagades sota el revestiment de la 

decoració interior, i finalment la restauració de totes les cobertes del temple que es va dur a 

terme el 2006 i on es van substituir les bigues de fusta, que es trobaven molt malmeses, per 

bigues de formigó, així com es van canviar els cavalls de fusta per cavalls metàl·lics de la nau 

central, i es va col·locar un encadellat ceràmic amb la corresponent col·locació de les teules 

sobre aquest, adherides amb morter. 

Per la seva qualitat artística i les grans dimensions cal fer esment també de les dues 

obres originals d’un altre pintor capelladí, Amadeu Freixas Vivó, que decoren la Sagristia i que 

van ser pintades l’any 1953: “El sermó de la muntanya” i “El diluvi universal”, dos olis sobre tela 

on apareixen retratats alguns personatges del poble. Així, també, l’altar barroc de Sant 

Sebastià de l’arquitecte Cesar Martinell. L’arquitecte l’adaptà d’un altre altar adquirit per 

l’industrial capelladí Josep Guasch d’una antiga església de Navarra. 

La imatge que ofereix actualment aquest edifici religiós, és la d’un temple monumental 

amb planta de creu llatina amb tres naus i capelles laterals. En el transsepte una cúpula de 

ceràmica vidriada que domina tant l’espai interior com el volum exterior. També és singular pel 

seu campanar de pedra tosca i base octogonal als dos cossos superiors. La concepció de 

l’espai interior presenta uns trets força propis del barroc, encara que la decoració tendeix més 

cap a elements de caire neoclàssic. La façana principal esgrafiada segueix un estil barroc i té 

una rosassa circular coberta amb vitralls de colors.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.10.   El pintor Joan Campoy en ple treball 
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4-  PRESA DE DADES   >>> 

 

 

 

 

 

 

 La presa de dades per a la confecció de la memòria històrica ha estat una tasca feixuga, 

i és que en un inici no tenia pràcticament cap referència per començar a cercar informació i 

trobar un punt de partida. 

 Així, la primera opció va ser visitar la Parròquia de Capellades  per tal de parlar amb el 

rector del moment, Mossèn Pere Milà . Des de fa molts anys que he tingut una estreta relació 

amb la parròquia, de manera que no vaig trobar-me amb cap entrebanc per poder-m’hi acostar 

i reunir-me amb el rector. 

 La sorpresa i l’alegria de mossèn Pere quan va saber la meva intenció de realitzar 

aquest projecte es va veure contrastada amb la meva sorpresa i decepció quan em va informar 

que a l’arxiu parroquial seria difícil trobar-hi gaires documents, i és que els fets succeïts durant 

la Guerra Civil (1936-1939), com hem vist en la memòria històrica, van fer perdre tots els 

documents de l’arxiu. Tot i així, mossèn Pere em va donar total llibertat per endinsar-me en 

l’actual arxiu i buscar qualsevol tipus d’informació que em fos útil. 

 Tal i com esperava, a l’arxiu parroquial no hi havia documents anteriors a la Guerra 

Civil, i la recerca es va centrar en les millores del temple des de mitjans de segle XX fins a 

l’actualitat. Al tenir lliure accés a l’arxiu, vaig centrar-me ens els fulls dominicals (Fig.4.1) de la 

parròquia, classificats a l’arxiu des de 1940 fins a l’actualitat. La informació extreta d’aquets 

fulls van ser fets molt puntuals, i és que se citaven reformes i actuacions realitzades per a la 

informació al poble sobre les accions dutes a terme.  

 

 

 

 

 

    Fig.4.1. Logotip full dominical 
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 L’inici no va ser gaire encoratjador però mossèn Pere em va aconsellar anar a parlar 

amb el capelladí Miquel Gutiérrez Poch (Fig.4.2.), historiador i professor titular de la 

Universitat de Barcelona, responsable de l’Arxiu Romaní  (arxiu capelladí), i actualment està 

portant a terme la confecció de la història de Capellades. 

  - Llicenciat en Història Contemporània per la Universitat de Barcelona (1986) 

- Magister en Història Econòmica per la Universitat Autònoma de Barcelona (1991)  

- Doctor en Història Contemporània per la Universitat de Barcelona (2005)  

- Tesi doctoral: La industria papelera española entre la tradición y el cambio técnico 1750-
1936, dirigida pel doctor Jordi Nadal Oller  

   Fig.4.2. Miquel Gutiérrez Poch 

 No va ser gens difícil reunir-me amb en Miquel, i un cop li vaig fer sabre les meves 

intencions, vam començar a cercar qualsevol tipus d’informació que em pogués ser útil en les 

seves notes i en els documents existents en l’arxiu. També em va aconsellar que mirés els dos 

llibres existents fins aleshores sobre la història de Capellades, el “Primer llibre de Capellades ” 

i “Història de Capellades ”. En aquests dos llibres és on vaig poder extreure la informació més 

important i detallada, i que em vaig poder utilitzar com a base per començar a encaixar les 

peces del trencaclosques de la història del temple. 

 Alguna de les dates que em va facilitar en Miquel feien referència a l’Arxiu d’Història 

Comarcal d’Igualada  i a l’Arxiu Diocesà de Barcelona de l’Arquebisbat de Ba rcelona , i 

aquests van ser els meus propers objectius de cara a la recerca d’informació. 

 Per tal de poder-me posar en contacte amb els arxius vaig enviar un correu electrònic 

per donar a conèixer el meu interès i saber quina disponibilitat podia tenir a l’hora de consultar 

documents i cercar informació als arxius. La resposta va ser immediata i ambdós arxius no em 

van posar cap entrebanc per anar a consultar els documents que em fessin falta. 

 L’aplec d’informació va continuar amb les consultes als arxius i vaig poder trobar 

documents prou interessants com el projecte de reforma de l’església de l’arquitecte Josep 

Buxareu de 1865 i cartes de successos dels accidents soferts pel temple en temps de guerres 

(Annex 1). 

Després de veure el projecte de Josep Buxareu vaig pensar que podria trobar algun 

document que em pogués interessar a l’arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Barcelona . 

Novament m’hi vaig posar en contacte mitjançant un correu electrònic i la resposta va tornar a 

ser immediata. Em van comunicar els dies que l’arxiu estava obert i vaig haver de notificar 

prèviament la meva visita a l’arxiu, i és que el fet de disposar documents històrics de gran 

interès fa que el control de les consultes sigui molt meticulós i la organització sigui total. 

Després de la troballa a l’arxiu diocesà m’havia creat unes expectatives per trobar 

quelcom més interessant a l’arxiu del Col·legi d’Arquitectes i, evidentment, la decepció va ser 

més gran quan l’únic que vaig trobar van ser esbossos d’alguns dels frescos que es podien 

trobar a  l’església, informació que no vaig considerar prou útil per a la confecció del meu 

treball, ja que volia centrar-me únicament ens els aspectes constructius del temple i no tant en 

els decoratius. 

Amb tot això ja disposava de força  informació per començar a realitzar una bona 

cronologia de la vida constructiva del temple, i l’únic que em restava per enriquir la informació 

recopilada fins al moment, però no per això menys important, era preguntar a capelladins 

arrelats al poble de tota la vida i, que per la seva edat i coneixements sobre la vila, em 

poguessin donar alguna dada més sobre l’església de Santa Maria de Capellades. Entre 

aquests cal destacar al Sr. Joan Escala , responsable de les últimes reformes realitzades a 

l’església a mitjans de segle XX; el Sr. Antoni Pons , propietari de fotografies antigues del 

temple; i Jaume Sabater , capelladí molt arrelat al poble i amb molts coneixements del mateix.  
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5-  TREBALL DE CAMP   >>> 

 

 

 

 

 

 

 

 Per a la confecció de l’aixecament gràfic del temple actual s’han hagut de realitzar un 

gran nombre de visites al temple per tal d’anar prenent totes les mides necessàries. Durant un 

any i mig la feina i les hores dedicades han estat força intermitents, ja que la combinació del 

projecte amb les tasques laborals no ha fet possible l’estipulació d’un calendari fix per a 

l’elaboració de la tasca. 

 Tot i així, podríem englobar la feina realitzada en un període aproximat d’un any de 

feina, durant el qual es va dedicar una feina de 6 hores setmanals (2 dies, 3 hores cada dia) 

durant un període d’uns 9-10 mesos per a la presa de mides. Cal dir que no totes aquestes 

hores van ser de treball a l’església, ja que la feina realitzada periòdicament s’anava combinant 

amb la “feina de despatx” per anar plasmant la informació recollida. 

 La bona relació amb els rectors de la parròquia així com el bon coneixement de tots els 

accessos i passos interiors del temple han fet possible que la llibertat obtinguda a l’hora de 

treballar-hi hagi estat total, ja que s’ha disposat en tot moment d’accés a qualsevol de les 

cambres de l’església, des de les naus principals fins als sotacobertes o a dalt de les mateixes 

cobertes (Fig.5.1 i 5.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fig.5.1.   Fotografia del sotacoberta de la nau principal 
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Fig.5.2.   Fotografia de la coberta feta des del campanar 

  

Per a la presa de mesures s’han utilitzat els aparells següents (Fig.5.3): 

- Làser Disto 

- Cinta mètrica de fibra de vidre 

- Flexo metre 

 

 

 

 

 

         Fig.5.3.  Aparells de mseura 

 

Làser disto  

  

 

 

 

 

 

   Cinta mètrica i flexo metre 
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 La cinta mètrica i el flexo metre s’han utilitzat per tots aquells elements que eren 

accessibles, ja que són aparells del tot precisos i molt senzills d’utilitzar. Amb aquests s’han 

pogut mesurar no només els elements constructius del propi temple com poden ser els pilars, 

dimensions interiors en planta o alçades d’abast accessible, sinó que també s’han utilitzat per a 

la mesura dels elements de decoració com són els paviments o la distribució dels bancs 

realitzada (Fig.5.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fig.5.4.   Tasques de mesura dels bancs de l’interior del temple 

 

 Donades les grans dimensions del temple, per la presa de mides de grans distàncies 

com els espais interiors o de grans alçades com poden ser les cúpules interiors o les alçades 

de les façanes s’han hagut d’utilitzar altres aparells com ha estat el cas del làser disto. Aquest 

aparell et permet mesurar tant distàncies com angles d’inclinació i fins i tot superfícies i volums, 

de manera que és una eina molt útil per a grans espais. 

 Gràcies a aquestes funcions de l’aparell s’han pogut realitzar feines com la presa 

d’alçades de la façana, de manera directe des de la base fins la cornisa, o mitjançant 

triangulació per poder calcular les alçades dels elements de tots els grafiats (Fig.5.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5.5.  Fotografia amb detall de la presa de les alçades dels grafiats mitjançant triangulació 
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 Durant el treball de camp hi ha hagut molt elements que pel seu accés impossible no ha 

estat possible mesurar-los directament, com ara els capitells dels pilars, les cornises interiors i 

les de les cobertes o les imatges dels grafiats de façana. Per aquests elements s’han utilitzat 

mètodes no tant precisos com els aparells de mesura però s’ha considerat que, donades les 

característiques d’accessibilitat, són mètodes prou útils per poder definir amb força exactitud 

aquests elements de difícil accés. 

 El sistema utilitzat ha estat la realització de fotografies per a poder introduir-les en el 

programa de disseny utilitzat i reproduir els elements fotografiats escalant les imatges tenint 

com a referència un element proper que si que s’hagi pogut mesurar directament, com alçades 

o dimensions de pilars i altres. 

 Per a realitzar les fotografies s’ha utilitzat una càmera digital tipus reflex amb diferents 

objectius per a millor precisió dels detalls i una lent macro per aconseguir major amplitud 

d’imatge (Fig.5.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5.6.   Càmera digital tipus reflex amb objectius i lent macro 
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6-  TREBALL DE DESPATX   >>> 

 

 

 

 

 

 

 Com a feina de despatx es considera tota la feina realitzada per a plasmar les dades 

extretes del treball de camp en format digital, que és el format que s’ha utilitzat per a realitzar 

l’aixecament gràfic del temple. 

 El programa informàtic utilitzat ha estat l’Autocad 2006 (Fig.6.1), el programa més 

utilitzat per al disseny de plànols i amb una funcionalitat molt àmplia per al disseny en 2D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6.1.  Imatge general del projecte realitzat amb el programa Autocad 2006 
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 El mètode de treball seguit amb el programa informàtic ha estat un dels sistemes més 

pràctics que ofereix el mateix. S’ha treballat sobre l’espai Model incloent-hi tota la informació 

gràfica en el mateix pla, separant les diferents plantes i seccions de manera ordenada. Sobre 

cada una s’hi ha treballat per capes, és a dir, mirant de separar els elements per tal de que la 

feina sigui molt més còmode i senzilla a l’hora de fer-hi modificacions (Fig.6.2). 

 Les capes s’han creat mirant de seguir una lògica de tipus de línies, com poden ser 

línies projectades, seccionades, trames o punts per les línies ocultes. També s’han classificat 

en diferents capes els elements independents com els bancs, els paviments o els grafiats de 

façana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6.2.  Mostra de les capes utilitzades dins de l’espai model del programa 

 

 Sobre aquest espai model la informació queda tota conjunta i es fa difícil entendre tot el 

que hi ha, per això s’utilitza el sistema de capes, ja que aquestes es poden desconnectar o 

inhabilitar per a poder treballar millor sobre d’altres. 

 Per a la creació de cada un dels plànols independentment s’ha utilitzat el que es coneix 

com a espai paper, una utilitat del mateix programa que et permet crear i separar els plànols 

partint de la informació de base de l’espai model. Aquest sistema té l’avantatge que des de 

cada espai paper pots treballar independentment cada una de les capes creades de manera 

que amb una mateixa base que conté tota la informació (espai model) pots crear els models 

desitjats i amb les capes interessades en cada espai paper (Fig.6.3). 
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Fig.6.3.  Detall de l’espai model amb l’opció per desactivar capes de manera independent en cada plànol 
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 Per als elements comuns en cada un dels plànols creats en els espais model, com és la 

caràtula del projecte, s’ha utilitzat la opció de referències externes. Aquesta opció permet 

introduir en l’arxiu de base, on hi ha tota la informació gràfica, un arxiu extern del mateix format 

utilitzat de manera que si s’han de realitzar modificacions en aquest arxiu extern, aquestes 

s’actualitzen automàticament dins l’arxiu de base. Això proporciona una major rapidesa de 

treball ja que els canvis que s’hagin de realitzar només s’han de fer en l’arxiu de referència i no 

s’ha de modificar cada plànol de manera individual (Fig.6.4). 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6.4.  Detall de l’arxiu d’origen de la caràtula i la seva inserció dins l’arxiu base general  

 

 

 

 De la mateixa manera s’ha utilitzat la opció de referència d’imatges, que comprèn les 

mateixes avantatges d’edició que les referències externes però per a la introducció d’imatges i 

fotografies (Fig.6.5). Però la idea d’aquesta opció no és tant el fet de poder modificar les 

imatges en el seu origen, ja que les imatges és recomanable que siguin sempre originals, sinó 

pel fet de que introduint-les com a referències externes a l’arxiu base permet que la ubicació 

d’aquestes no sigui dins del mateix arxiu, sinó el seu origen d’emmagatzematge, i això fa que 

l’arxiu de base general no tingui tanta informació dins seu i no pesi en excés. Així aconseguim 

una major velocitat a l’hora de treballar-hi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6.5.   Detall de la opció referència d’imatges, per evitar la càrrega de l’arxiu de base amb un gran nombre de 

fotografies 
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 Finalment, per a la reproducció dels elements que no s’han pogut mesurar directament i 

s’han hagut de registrat mitjançant fotografies, el mètode utilitzat ha estat el considerat més 

adequat per a aquest tipus de feina, ja que els elements afectats no han estat elements que 

demanin una precisió molt acurada de les seves dimensions, fet que com ja s’ha dit, és del tot 

impossible al no tenir accés directe a aquests elements. 

 El que s’ha portat a terme ha estat introduir les fotografies en format digital dins el 

programa de disseny Autocad, tal i com s’ha mostrat en la  introducció de referència d’imatges. 

Aquestes s’han escalat agafant com a punts de referència algun dels elements més propers 

que s’han pogut mesurar directament. D’aquesta manera s’han aconseguit unes proporcions 

força aproximades a les reals dels elements en qüestió i s’ha pogut procedir a plasmar-los 

gràficament dins de l’arxiu base (Fig.6.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6.6.  Esquema del sistema utilitzar per escalar imatges i reproduir-les a mida real 
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7-  CONCLUSIONS   >>> 

 

 

 

 

 

 

 La recerca d’informació històrica per a elaborar la cronologia constructiva de l’església 

de Santa Maria de Capellades es pot dir que no ha estat la feina més complicada del projecte, 

però si la més feixuga. Els inicis no van ser gens senzills perquè hom tenia una idea molt clara 

per al projecte que finalment no es va poder realitzar. I és que inicialment, sabent de veu que el 

temple havia evolucionat molt al llarg dels anys, el principal interès va ser mirar de plasmar 

l’evolució del temple, des del primer volum, de dimensions molt reduïdes, fins a la gran 

construcció que és avui en dia. 

A mesura que s’anava recollint informació, el desig de reconstruir gràficament cada un 

dels temples es va anar esvaint. La fortuna, com s’ha pogut comprovar en el treball, no va 

acompanyar la història del temple i per aquest motiu no s’han conservat documents gràfics 

antics. L’únic indici dels altres temples que havien existit abans de l’actual eren uns esbossos 

on s’intuïen els perímetres que deurien tenir, però no era informació suficient per a la 

reconstrucció dels mateixos. Va sorgir la idea de realitzar hipòtesis de com havien estat els 

temples, però els resultats haurien estat massa irreals. Finalment, i un cop estudiada la història, 

es va creure convenient realitzar un estudi del temple actual, i és que la bellesa constructiva del 

mateix s’ho mereixia. 

 L’execució de l’aixecament gràfic de l’església no ha estat una rutina fàcil d’executar, i 

és que les grans dimensions del temple han estat el principal problema a l’hora de portar a 

terme el projecte. Finalment, amb la feina realitzada i les col·laboracions obtingudes es pot 

afirmar que el resultat final és del tot satisfactori. 

Com ja havia comentat, aquest temple és un  símbol per a tots els capelladins i, jo com 

a un d’ells, estic molt orgullós de poder participar en un fet que des d’ara passarà a formar part 

del patrimoni de la vila. La satisfacció d’haver realitzat una tasca d’aquestes dimensions és molt 

gran i poder conèixer la vida del temple, que sembla ser l’origen de la vila, és el més enriquidor 

de tot. 

És desconegut per mi la intenció de fer alguna altra reforma al temple properament, 

però tractant-se d’un edifici que s’ha construït per fases al llarg del temps, és evident que les 

feines de conservació han de ser constants i, qui sap, si algun dia la labor realitzada serà una 

eina útil per millorar les condicions de l’església i, en conseqüència, per millorar les condicions 

de la vila de Capellades. 
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El CD adjunt amb el projecte conté els següents documents en format .pdf: 

 

- MEMÒRIA DESCRIPTIVA DEL PROJECTE 

- PLÀNOLS DEL PROJECTE EN FORMAT DIN-A2 

- ANNEX 
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