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1. INTRODUCCIÓ 

 

DADES BÀSIQUES DEL PROJECTE 

 

           Títol:  L’ església de Sant Vicenç i la plaça de Sarrià:  Història i arquitectura  

 

Alumnes: Álvarez Antón, Raúl 

           Muñoz Guerrero, Christian 

 

   Tutors: Meca i Acosta, Benet 

 

    Objectius:  Documentar i catalogar històric i arquitectònicament la plaça de Sant Vicenç de Sarrià, la plaça i les façanes  d’ aquesta catalogades cultural i històricament. 
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PRESENTACIÓ DEL PROJECTE 

 

 

Quan vàrem arribar al final de la carrera i van decidir fer el projecte junts, teníem clar que volíem 

realitzar un projecte gràfic, però que a la vegada fer un estudi històric de l’ edifici escollit. 

Desprès de analitzar diferents edificis i acotant les nostres preferències. Van decidir fer alguna zona d’ 

un barri de la ciutat de Barcelona i aquest barri escollit va ser el Barri de Sarrià.  

Després d’ analitzar diferents propostes i opcions, la nostra decisió final va ser fer un estudi històric-

arquitectònic de l’església de Sant Vicenç, la seva plaça i les tres façanes catalogades i  mes 

característiques d’aquesta.  

 

 

 

 

El nostre projecte consta dels següents blocs temàtics: 

 En primer lloc analitzarem històricament església, plaça i façanes al llarg dels temps. El següent bloc el 

dirigim cap a una descripció arquitectònica, continuant l’ anàlisi històric de tots aquest edificis.   

L’ altre part consta de tota la part gràfica, que serà la part principal del nostre projecte i serà 

complementat amb una explicació de tot el procés d’aixecament  arquitectònic. 

Esperem aconseguir uns bons resultats en l’ execució d’ aquest projecte fi de carrera. 
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3. SANT VICENÇ DE SARRIÀ: 1000 ANYS D’ HISTÒRIA 

 

LA MIL·LENÀRIA ESGLÈSIA DE SANT VICENÇ: SEGLE X 

 

El document més antic que fins ara s´ha  trobat, en que es fa referència del terme de Sarrià, amb el nom 

llatinitzat, «in termino de Sirriano», és del 24 de marc  de l'any 986 d.c.  Malgrat que aquest document 

comprova l’existència documental de Sarrià fa mil anys, veiem que és molt més important un pergamí que 

es custodia en l'arxiu diocesà de Barcelona, dins la sèrie anomenada «Mensa Episcopal - Perelada Bisbal 

fora el portal». On es demostra que l'església de Sarrià  ja era constituïda o erigida abans de l´any 985 

dC. ,i molt probablement a principis del segle X. Es tracta d'un testament sacramental d'un tal Muç,  fill 

de Fruià, ciutadà de Barcelona.  

Aquestes són les dades que demostren l'existència d'una església dedicada, ja l'any 985, a Sant Vicenç de 

Sarrià. Però molts interrogants s´han d´aclarir : Sant Vicenç de Sarrià era una «església pròpia» o gaudia 

d'ésser una església «baptismal»? Era parròquia? Qui era el seu senyor o «capellanus»? Qui elegia el seu 

rector? Quan va ser erigida o consagrada? etc...  

Abans de la dominació carolíngia, o sigui l'època visigoda i sarraïna hi ha una foscor documental que ens 

priva veure l'estat real de les parròquies en el nostre bisbat de Barcelona. Els concilis visigots ens parlen, 

certament, de moltes normes i canons que tenen present el règim de la institució parroquial; però, en 

concret, solament podem concloure que existien parròquies i res més. L'arqueologia ens pot ajudar, pero  

 

 

 

no és el cas de la 

parròquia que 

estudiem. Més tard 

les institucions de 

Catalunya entren 

totalment a l'orbita i 

peculiaritats 

carolíngies. I es quan 

es fa efectiva la 

dominació carolíngia, 

a mitjan segle IX, 

aquests prelats i totes 

les institucions ec1esials (i per tant també les parròquies) estan fonamentalment sotmeses a l'estil francès. 

Això fa que a principis del segle X es «restaurin» moltes parròquies que consideraven ja existents en 

l'antic regim hispano-got. Diríem que entren en el tipus de parròquia establerta pels capitulars carolingis. 

Per això hi ha un bon número de parròquies consagrades en la primera meitat del segle X.  

 

FRAGMENT DE LA VENDA D’ UNES TERRES DE VINYES SITUADES A SARRIÀ 
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És molt probable que una d'aquestes va ser-hi la de Sant Vicenç de Sarrià, ja que és segur que existia 

(com hem dit) abans de l'any 985. 

Per tant es pot afirmar que l'església i el poder reial carolingis, durant el període que va del 843 al 970 dC  

siguin decisius en configurar unes estructures que tenien poc a veure amb les de l’època hispano-goda. Es 

van formar uns bisbats, monestirs i parròquies típicament francesos.  

La independència arriba l'any 970 amb l'arquebisbe Vic i el comte Borrell i va sorgir  

una nova consciència que es plasma en una efectiva autonomia de l'església catalana i dels comtes, ja en 

el segle XI.  

Hem dit que molt probablement Sant Vicenç de Sarrià ja existia a principis del segle X, i que la seva 

estructura corresponia a la regulada pels capitulars carolingis. Els reis i els «missi dominici» (delegats 

reials a les regions de l'imperi, molts d'ells bisbes) legislaven i executaven les normes, canons i lleis sobre 

la vida canònica dels capítols, la litúrgia, la formació i celibat dels clergues, els drets i deures del rector, 

de les parròquies, el dret de patronat, etc... 

El feudalisme amb les institucions del vassallatge i benefici va influir moltíssim en l'església medieval, 

amb repercussions bones i altres no tan bones. Entre aquestes últimes cal constatar la denominada 

institució «església pròpia» (a la qual pertanyia Sarrià). Els senyors feudals laics (en el nostre cas el 

comte de Barcelona) van construir esglésies, ermites, monestirs, etc... Així, per exemple, el comte Ramon 

de Champagne tenia com apropies seixanta capelles o esglésies. 

  

El senyor feudal tenia un autèntic poder 

sobre el temple, o sigui que es podia 

reservar la jurisdicció i l'administració de 

tots els béns que provenien de l'altar i de 

l'església. El sacerdot solament tenia en 

propietat una peça de terra per poder 

viure malament. Segons el dret medieval, 

la terra (territori) és el fonament dels 

títols de la propietat. L'altar estava 

enclavat en la terra i, com un arbre 

fruiter, el propietari de la terra podia 

agafar dels seus productes, és a dir, les 

ofrenes dels fidels, els sufragis de misses, 

el drets d'estola, etc...  

Quina era la condició de la església de Sant Vicenç de Sarria? No hi ha dubte que va ser creada pels 

comtes de Barcelona i el patronat l'exercia aquest senyor feudal. Aquests comtes eren als segles X i XI, 

fins l'any 1046, els «capellani» o patrons de Sant Vicenç de Sarrià. 

 

TESTAMENT DE MUÇ 
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Els comtes i bisbes de Barcelona, a principis del segle X, van reforçar els llocs estratègics de defensa 

contra els musulmans. Les dues institucions principals del comtat es van repartir aquests llocs. Sabem, 

per exemple, que al bisbe de Barcelona se li van encomanar dues entrades, les més importants de la ciutat, 

amb torres. També, fora de la ciutat, tenia castells i recintes defensius. El comte tenia altres torres i 

castells molt probablement tenien una torre de defensa a Sarrià.  

Demostrable en un document del 995 dC. que se'ns diu que hi ha una «torre de Sirriano. Al costat 

d'aquesta fortalesa, els comtes de Barcelona van instal·lar possiblement la petita església dedicada a 

Sant Vicenç.  

Per tant, ens trobem amb una església pròpia dels comtes de Barcelona, amb totes les característiques 

d'aquestes esglésies. Altres documents del segle X van ser per exemple una venda d'un alou compost de 

ases, corts, terres, horts, unes aigües, i una font, situats en el terme de Sarrià, «de Simano», datada el 24 

de març de l'any 986. El qui fa la venda és un tal Bonaric, i el qui rep aquestes possessions és el bisbe de 

Barcelona, Vivas. Aquest document de 1'església catedral de Barcelona anomenat «Libri Antiquitatum» 

és considerat com el document més antic on surt per primera vegada la paraula Sarria (Simano). Però es 

creu que es una copia del segle XIII i 1'original no es troba entre els pergamins de la catedral de 

Barcelona;  bé es pot considerar posterior al pergamí de 1'arxiu diocesà que es refereix a uns fets de l'any 

985 . Per tant, es pot afirmar que el mil·lenari de 1'església de Sant Vicenç de Sarrià (el terme de Sarrià) 

es comença 1'any 985 dC. i es perllonga durant tot el 986 dC. i part de 987 dC. dels documents del segle 

X consignats en els «Libri Antiquitatum», encara en trobem dos més que citen el terme de Sarrià:           

 

un és del 25 d'abril del 

988 dC. i 1'altre de l' 1 de 

febrer del 995 dC.. 

Darrerament, a Londres, 

a la British Library es 

troba un altre pergamí 

original en el qual surt el 

terme de Sarrià i consta 

del 23 febrer de 1'any 989 

dC. Com a conc1usió 

podem afirmar que 

l'església de Sant Vicenç de 

Sarrià ja existia l'any 985 i 

molt probablement a principis del segle X. El mateix cal dir del terme de Sarrià, anomenat també «Sirria» 

o «Siria» o «Seria». L'església és una de les més antigues del bisbat de Barcelona, rural, que era propietat 

del comte de Barcelona; Seria una petita església que estava al costat de la torre defensiva de Sarrià. 

Difícilment trobaríem entre les esglésies barcelonines, dins la migradesa documental del segle X, una 

església que tingués mitja dotzena de testimonis que certifiquen la seva existència. 

 

SEPULCRE DE RAMÓN BERENGUER I 
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EL TEMPLE GÒTIC DE SANT VICENÇ DE SARRIÀ: SEGLES XIV-XV 

 
 

El dret de patronat dels canonges sobre Sant Vicenç de Sarrià dura tres segles (1046-1334. Els 

esdeveniments dels segles XIV i XV incideixen en la vida diocesana barcelonina i en la vida parroquial 

de Sant Vicenç de Sarrià. I es aquí els més importants: construcció de les esglésies gòtiques i creació i 

estructuració de molts beneficis en totes les esglésies del bisbat de Barcelona: dependència de Roma o 

Avinyó per la concessió dels beneficis; centralisme papal. 

El dret de patronat dels monestirs ,com el que tenia Pedralbes sobre la parròquia de Sarrià, era molt 

més fort i dur que el que tenien altres patrons sobre les esglésies. La causa última d'aquestes 

concessions no era altra que l'econòmica: ajudar el monestir. Concretament , segons ens diu un docu-

ment del segle xv , calia que lliurés a Pedralbes «tots els censos, delmes i primícies, totes les ofertes, 

ciris, lluminària, despues i totes altres coses i drets provenients les quals son apel·lats drets de les portes 

de l’ església. 

Les parròquies també es dividien per raó de l'anomenat «dret de visita o de procuració» que es pagava 

al bisbat en les visites pastorals. Era el dret que tenia el visitador d'inspeccionar i visitar les 

parròquies. En un principi, no es considerava com a cens, tampoc es podien cobrar diners; era solament  

 

 

 

 

 

 

el que la parròquia havia d'oferir al 

visitador i als seu s acompanyants: «el 

modest i frugal menjar del dia o dels dies 

que durava la visita». Així ho van establir 

els papes Innocenci IV i Gregori X  cascun 

any en lo dit jorn XII denaries 

barchinonenses». Els vicaris de Sarrià, els 

beneficiats de Santa Eulàlia i Santa 

Cecília, el rector de Sant Gervasi, 

beneficiats del mateix monestir, altres clergues que estaven al servei del monestir i alguns laics 

feligresos de Sarrià, estaven estretament vinculats amb deures d'homenatge, submissió i amb altres 

vincles  feudals a l'abadessa de Pedralbes.  

Existeix una acta notarial en l'arxiu de Pedralbes que ens exposa quins dels habitants de Sarrià 

estaven obligats a retre-li homenatge. 

 

 

 

SEPULCRE DE LA REINA ELISENDA (A. 1292-1364), TERCERA ESPOSA DE JAUME 11, 

FUNDADORA DEL MONESTIR DE PEDRALBES. 
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L'edifici romànic calia eixamplar-lo, perquè la feligresia creixia. També era urgent reparar la construcció 

antiga,  ja que corria el perill de ruïna. Per un document del 21 de setembre del 1373 sabem que 

l'abadessa de Pedralbes, Sibília de Caixans, dona  permís  perquè els feligresos continuessin amb la 

remodelació del temple. Possiblement es comença a construir a mitjan segle. 

Del temple romànic sols van quedar incorporats al nou temple alguns murs. L'abadessa, en l'esmentat 

document, diu que els feligresos s'havien proposat «edificar, construir de nou i reparar l'esmentada 

església que de feia ja molt. 

emps amenaçava i amenaça ruïna per causa de la se va antiguitat.  També, per motiu del poc espai, els 

parroquians, molt nombrosos, no podien ser ben i decentment rebuts, i, per això, accedir al culte diví». 

L'abadessa, per a facilitar dita construcció, acollint les súpliques que li havien fet els parroquians de 

Sarrià, els va vendre un cens de pensió consistent en un parell de gallines i tots els seu drets dominicals 

que li pertanyien sobre unes cases contigües a l'església romànica i al fossar de la mateixa, pròpies dels 

beneficiats de les esglésies de Santa Cecília de Sarrià i de Santa Eulàlia que estaven gravats per aquell 

cens. Es veu que els feligresos ja havien enderrocat les cases que estaven al costat de l'església, pagant 

als usufructuaris els diners pertinents. Era necessari que el cens fos redimit. L'abadessa va accedir 

posant un preu mòdic: 17 lliures barcelonines, que els representants o administradors (c1avaris) de la 

feligresia van lliurar a l'abadessa. Els c1avaris eren Pere de Corts i Pere Catmany. Les cases afectades i 

un pati confrontaven: a llevant amb el fossar de l'església, a migjorn amb la mateixa església, a ponent 

amb les cases i propietat de n'Arnau Robert, i a tramuntana amb una via pública. 

 

L'edificació del nou temple gòtic era obra de tots els feligresos. La pràctica totalitat dels mateixos es 

comprometia a sufragar les obres donant una cinquena part de tots els fruits que collissin durant l'any, 

mentre duressin les obres. Però es veu que alguns no eren massa diligents a complir aquest  

compromís. De tal manera que el mateix Pere III va intervenir l'any 1379 per a empaitar els morosos. 

El rei va concedir llicència i facultat plenària als esmentats parroquians perquè immediatament 

poguessin elegir d'entre ells quatre homes que taxessin i posessin tall a aquells que no es comprometien a 

contribuir a la obra. 

L'esmentat sistema reial va ser contundent, de tal manera que en les primeres dècades del segle xv 

l'església ja estava reconstruïda.  Així es pot deduir de les visites del 1414 i 1421. Mentre van durar les 

obres (uns 70 anys) el temple complia les seves funcions. Es procurava emprar la part antiga o la part 

ja edificada. Així podem veure que en aquest període es van construint nous altars i s'adapten els vells 

a la nova estructura gòtica.  

Visita pastoral de l'any 1414 
 

El bisbe de Barcelona, visita la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià els anys 1414 i 1421. Són 18 folis 

dels volums 11 i 14 de les visites pastorals de  

l'arxiu diocesà que palesen la importància d'aquesta parròquia i en les quals hi trobem un inventari 

exhaustiu del temple gòtic, altars i ornaments litúrgics de notable interès artístic i històric. 
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Hi havia vint-i-nou formes noves i netes. Inspecciona, també, tant el sagrat crisma i l'oli beneit, com 

les fonts baptismals, que estaven tancades i en bon i decent estat. Visita les vestidures sacerdotals, el 

calze, dues creus, la custodia, els encensers amb la seva «barca» (recipient que conté l'encens) de plata, 

els ,llibres i altres objectes... 

El visitador posa un termini fins a la propera festa de Tots Sants, perquè els parroquians fessin 

aquestes obres. En el cas contrari, els prohibiria l'entrada a l'església 

A l’  església hi havia 130 parroquians (focs), que el valor de la mateixa era de 50 lliures i les carregues 

de 100 sous incloses les dècimes, les visites i el sínode. A continuació  podem explicar els següents 

altars: 

Altar de Santa Maria. Té com a titular del benefici el clergue, Eymeric de Sarrià. Però serveix l'altar de 

Pau Riba, el qual, interrogat, presenta la llicencia corresponent, datada a Barcelona el mes d'agost de 

l'any anterior. El valor d'aquest benefici és de (més o menys) 14 lliures. 

L'altar és ornat, té l'ara consagrada, tovalles, corporal s nets i ornaments sacerdotals; té un calze de 

plata i un missal mixt bonic i decent. I ja que l'esmentat altar no té el «corio», es mana que es  faci un 

«cori» decent i que estigui col·locat en l'altar abans de la festa de Santa Maria del mes d'agost proper. 

En el cas que no ho faci, caurà en la pena de pagar 20 sous. També es mana que abans de la propera 

festa de Tots els Sants sigui reparada la teulada i que dintre 8 dies notifiqui al beneficiat el que es va 

decretar, i així aquest no podrà al·legar ignorància. 

 

Altar de Sant Pere i Sant Andreu: L'esmentat altar de Sant Pere i San Andreu esta proveït amb un 

calze de plata, ornaments sacerdotals, missal votiu, i totes les altres coses necessàries. El valor és de 15 

lliures, més o menys. 

Altar deis Sants Jaume i Joan 

En aquest altar hi ha 

instituïts dos beneficis. En el 

primer benefici hi ha el 

beneficiat Pere Alió,. El valor 

és de 14 lliures més o menys. 

En el segon benefici hi ha el 

beneficiat Bernat Verdaguer,. 

El valor d'aquest benefici és de 8 lliures més o menys. El primer benefici té calze d'argent, ornaments 

sacerdotals, missal votiu, i els altres objectes necessaris. El segon, però, no té missal votiu.  

El portal major necessita de bones i adequades portes. Per tant, es mana a l'esmentat beneficiat, present 

en la visita, que faci aquestes portes, posant com a termini la propera festa de Tots el Sants, sota la pena 

de pagar 20 sous, si no ho acompleix. 

Altar de Sant Miquel. També visita l'altar de Sant Miquel de l'esmentada església.  

L'altar esta ornamentat amb un calze d'argent, vestits sacerdotals i tots els altres objectes necessaris. 

PRIMERA VISITA PASTORAL DE PONS DE GUALBA A SANT VICENÇ DE SARRIÀ (31 DESEMBRE 1304). 
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Visita també la casa de dit altar, situada dintre de la mateixa parròquia. Necessita reparació. Per tant,  

mana que el beneficiat (absent) repari la casa. Posa com a termini d'aquestes obres la festa de 

Pentecosta, de l'any 1416. En  el cas que no estigui acabada la restauració, pagarà 50 sous. 

Capella de les Santes Eulàlia i Cecília.  A continuació visita la capella de es Santes Eulàlia i Cecília, 

fundada en l'església de Sant Vicenç. Necessita d'una gran restauració. El venerable visitador no 

determina res de moment, ja que cal fer una gran indagació. Per això, es deixa que el mateix senyor bisbe 

concreti que cal fer referent a la reparació de l'esmentada església. 

Visita també l'altar de Santa Eulàlia de l'esmentada capella. Hi ha un beneficiat: el discret Bernat Bou, 

que també és beneficiat en l'església de Sant Vicenç. Interrogat, afirma que no té la llicencia del servei 

d'aquest benefici; per tant, caldrà registrar-lo. 

Està ben ornamentat de calze d'argent, vestits sacerdotals, missal votiu, tovalles i d'altres coses 

necessàries... El valor d'aquest altar és de 12 lliures, més o menys. 
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CONSTRUCCIÓ D’ UN NOU TEMPLE  
 
 

L'arxiu diocesà custodia un dossier força ampli on consten tots els passos que es van fer per a iniciar la 

construcció del magnífic temple parroquial de Sant Vicenç de Sarrià, el qual, malgrat l'incendi del 1936 

encara està en peu i presenta tota la seva bellesa originària d'una obra arquitectònica ben feta i 

esplèndidament dissenyada per dos dels millors arquitectes barcelonins del segle XVIII: Josep Mas i 

Joan Fàbregas. L'epígraf de l'esmentat dossier diu: «Jesús, Maria y Josep. Año 1779. Expediente 

instructivo sobre la construcción de la nueva Iglesia en la parroquia y pueblo de Sarriá». La 

documentació compren de l' 11 de setembre del 1779 fins al 29 de juliol del 1784. En aquesta darrera 

data el bisbe de Barcelona, Gavino de Valladares i Mesia, dona permís “para que se construya la nueva i 

glesia parroquial de Sarriá” Però van passar cinc anys amb fortes picabaralles entre els obrers, 

ajuntament i cases afectades pel pla presentat per l' arquitecte Josep Mas. Malgrat que en un principi 

l'entusiasme de construir un nou temple parroquial es va estendre a tots els veins de Sarrià, les 

dificultats van començar. Aquestes van augmentar en exigir també la tercera part del  

producte anual dels delmes que pagava el terme. Però decisivament, un propietari d'una casa, que calia 

aterrar (l'apotecari Josep Compte), s'oposa frontalment al pla de l'arquitecte Mas i va aconseguir que la 

construcció de l'església es fes segons un altre pla (el presentat per l'arquitecte Joan Fàbregas), que 

col·locava la fàbrica del temple en una direcció totalment oposada al pla de Josep Mas, i per suposat no 

enderrocava la casa d'aquell tossut propietari Cal, però, exposar els diversos passos que es van donar  

 

 

abans que el bisbe accedís a donar permís per a iniciar la construcció. En aquell dossier es troben 

interessants detalls de com eren els plans d'ambdós arquitectes, de la situació de la feligresia i dels 

tràmits necessaris per a construir un temple en temps del regnat de Carles III. Demanava que el «Real y 

Supremo Consejo de Castilla» en nom del rei .En una carta del secretari del “Consejo General”, dirigida 

al bisbe de Barcelona (ll-9-1779), on li notifiquen aquesta petició del veïnat de Sarrià, es demana la 

informació del bisbe sobre (el estado y circunstancias del pueblo y su iglesia; manifieste (el bisbe) que, sin 

embargo de tener los vecinos el auxilio del templo del convento dcapuchinos, es absolutamente precisa la  

SEPULCRE DE LA REINA ELISENDA (A. 1292-1364), TERCERA ESPOSA DE JAUME 11, FUNDADORA DEL MONESTIR DE PEDRALBES. 
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construcción de la nueva iglesia). Aquests anomenats “ecimadores” no están en disposats a ajudar a 

l'obra del temple nou de Sarrià . La petició dirigida al rei en el seu «Real y Supremo Consejo de Castilla» 

está signada per Jacint Corts (batlle de Sarrià), Pau Castelló (regidor), Valentí Vidal (regidor), Pere 

Campanya (regidor), Josep Buris (regidor), Gaspar Cuyas (regidor), Juan Estella (diputat), Josep Cuyas 

(síndic general), Jaume Balasch (síndic). Data: 20 de juny del 1779. Van afirmar que el temple és molt 

vell, quasi té sis segles. Només hi caben una tercera part dels feligresos. Tot el velnat amb el seu batlle i 

regidors “han discurrido cuantos medios son imaginables al fin de conseguirlo y que los feligreses no se 

queden privados de asistir a los divinos oficios y demás actos de religión con detrimento notable de sus 

almas y demás atractivos a que induce la predicación evangélica”. Els velns i feligresos de Sarrià, 

representats pel batlle i rector de la parròquia, manifesten un extraordinari entusiasme i eficàcia: han fet 

aixecar els plànols de la projectada nova església, han quantificat les despeses de les obres (42.000 pesos) 

i han estudiat d'on sortiran aquests diners. En primer lloc, els velns caps de família es comprometen 

lliurement “a contribuir con las caballerías, carros y personas al acarreo y conducción de todos los 

materiales que se ofrezcan hasta la conclusión de la obra de iglesia francamente sacándose licencia del 

ordinario para ejecutarlo en los días festivos”. Aquest ajut de la feligresia (bisbe o vicari general) farà 

disminuir el cost de l'obra en una quantitat de 13.000 pesos. La resta (29.000 pesos) esperen que surtin 

dels «caudales públicos, com es pot veure, les obres de la nova església es ferien gràcies a la col·laboració 

de tots, i carretejant els caps de família durant els diumenges i festius els materials de  

 

 

l'obra, amb el privilegi de no caure en les penes greus que establia l'església per a tots aquells que 

treballaven en dies de precepte. Les obres, doncs, es projectaven amb els millors auguris. Tot el poble es 

sentia solidari en construir un temple 

que fos digne, ampli i orgull del velnat. 

Les dificultats, tanmateix, no es van 

fer esperar. El bisbe mana que es 

presentés la llista dels que gaudien de 

delmes sobre els sarrianencs. És un 

decret signat pel mateix bisbe el dia 4 

d'octubre del 1779. Així mateix el bisbe 

es proposa un nou projecte d'obres ja que el «Real y Supremo Consejo» li va aconsellar que ho fes. 

L'anterior, fet per l'arquitecte Carafi, tenia, ja es veu, molts inconvenients. El nou pla d'obra l'encomana 

a l'arquitecte de la seva confiança, Josep Mas. Aquest portava a terme l'ampliació del palau episcopal, o 

sigui l'edifici actual de la placa Nova. Un darrera l'altre, els nou “decimadores” es van presentar al 

bisbat: el canonge Jaume Roig, degà del capítol catedralici, Gaieta Janer, capiscol de la catedral, 

Francesc Antoni de Castells, dignitat de sagrista major de la catedral, l'abadessa del monestir de 

Pedralbes, l'abat del monestir de Sant Cugat, el Dr. Caieta, rector de la parroquial de Sant Gervasi, el 

Dr. Raimon Febres, rector de Sant Cugat de Barcelona, i el marquès de Vilana. Però tots van trobar 

excuses per a eludir la part proporcional amb que calia que contribuïssin en la nova església.  

ANTIC DIARI DEL POBLE, EL SARRIANÉS 
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El bisbe volia un informe exacte sobre el nombre de feligresos de Sarrià per poder calcular si era 

convenient ampliar el temple. El resultat va ser que eren 2.073, i, per tant, era impossible que tots 

cabessin en l'església vella. Encomana al seu home de confiança, l'arquitecte Mas, perquè fes tot un pla 

general del nou temple. En ell es diu que el bisbe, el 15 de desembre del 1799, li va manar de fer una 

inspecció i reconeixement de l'església parroquial de Sarrià i ho va certificar. Això va ser una part del 

document que va redactar: 

 

«Inmediatamente pasé a tomar el plano del ámbito de la actual iglesia. Su cementerio y terreno del 

rededor corresponde a la misma, con los demás terrenos de particulares que le circuyen a fin de averiguar 

los que de éstos verían menester, así en cualquier proyecto de extensión que de nuevo se hiciere, como del 

ya proyectado en el plano y perfiles que se ha providenciado se me entregasen para mi inteligencia» (els 

de l'arquitecte Carafi). 

«Averigué las circunstancias que el citado nuevo proyecto tiene de recomendables y beneficiosas, o de 

inconvenientes que le hagan despreciable. Sobre 10 primero digo, y hago presente que dicha iglesia 

proyectada, que se me ha entregado es bastantemente grande, y cómoda para la asistencia del número de 

feligreses que contiene y prudentementepuede juzgarse deben asistir de aquella parroquia, y no menos 

bien dispuesta y sólida que arquitectónicamente adornada toda ella. Sobre 10 segundo expongo que no es 

económica su disposición, pues que pudiéndose aprovechar y servir gran parte de los muros de la actual 

iglesia son muy pocos los que se acomodan al uso de dicho proyecto, de 10 que en parte resulta tener el 

coste que expresa en su certificado el arquitecto Joseph Carafi» . 

«También con dificultad considero poderse construir el referido proyecto sin perjuicio de los cuotidianos 

usos y funciones parroquiales que son indispensables y si para su logro se ha de recurrir a la construcción 

de interina iglesia, ¡que de embarazos y gastos se ofrecerían! tanto para el hallazgo de terreno capaz, y 

de cómoda situación, y como no menos del coste que habría de ocasionar su construcción, por más sencilla 

que se hiciese, y por más humilde y regular que se adornarse». 

ANTIC ESCUT DE SARRIÀ 
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«La mayor extensión de iglesia en dicho proyecto consiste en tomar terreno de la parte de poniente de la 

actual que 10 es a la opuesta de su entrada, y de ello resultaría el inconveniente de cerrarse la calle de 

frente la casa del cura o rectoría, la qual calle comunica a otras de bastante población, que deben ir a la 

iglesia. Aquellos feligreses sería menester hacen mayor rodeo, o bien para evitarle sería preciso cortar de 

la referida casa o rectoría el ámbito correspondiente a la calle que sería quedar aquella casa con muy poco 

edificio, para la habitación del cura, y sus ayudantes». 

«No sería de menor consideración el inconveniente de llegar del citado nuevo edificio a cortar parte del 

casal de la rectoría, porque éste está ubicado en gran parte de medio día; o de su frente la altura de la 

nueva iglesia, y de ello precisamente habría de resultar falta de sol, luz y aires de la dicha casa, con lo 

que no sería de extrañar resultase incómoda, y malsana aquella habitación». 

«El proyecto por mí formado, que adjunto presento, lo demuestro en tres distintos papeles de mi mano 

formados, el uno contiene el plano de la nueva iglesia que propongo figurándose en el mismo la actual, 

con los terrenos a ella pertenecientes y los circunvecinos que ocupan distintos particulares, 

manifestándose el que se necesita tornar de algunos de ellos. El otro papel demuestra el perfil, y adorno 

interior de lo largo de la iglesia. Y el otro el perfil y adorno exterior del frente, y demás de la misma». 

(Aquests plànols no es troben actualment en l'arxiu diocesà). 

«Este proyecto no hallo que incurre en ninguno de los insinuados inconvenientes de situación, 

construcción, falta de economía y comodidad, sin faltar al regular adorno. La extensión de éste que  

 

juzgo necesaria se torna en la parte del frente de la actual iglesia. Así a la plaza, en que cabe las tres 

capillas por parte, y a más un espacio hasta la puerta principal en que encima construyo el coro y en el 

lado de la mano derecha al entrar la escalera para subir a aquel y tribunas de la misma mano; en la 

izquierda y parte puerta de dicha escalera está el paraje cómodo para la pila de Bautismos, y demás que 

se ofrezca». 

«Toda esta parte de iglesia puede construirse sin necesitar en poco, ni en nada de la actual, en la que 

durante su construcción y hasta su total conclusión se sirve de la misma, corno en el día después de la 

que puede trasladarse altares y ejercicio de la antigua iglesia a la parte de la nueva, que llevo explicado 

y con esto se pasa después a la recomposición de la antigua, sin el menor incomodo de los convenientes 

usos y oficios». 

«Ocupo la iglesia antigua en un espacioso crucero, con una capilla en cada extremo, y distinguida la 

que cae en el actual presbiterio, en donde y en el intermedio de los estribos exteriores acomodo una 

regular escalera, para subir a las tribunas de aquella parte, y al campanario que le proyectó en el mismo 

parage, que lo está el actual. sirviendo de éste las tres paredes de las cuatro que le circuyen. Con las dos 

capillas que se presentan al extremo, y frente de mi proyectada iglesia compongo el presbiterio, acomodo 

una grande y espaciosa sacristía, dejando la actual al otro lado para los usos que mejor acomoden a la 

misma iglesia». 
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«Para la más cómoda entrada, y salida de las gentes en dicha nueva iglesia proyectada, dispongo una 

puerta en cada lado, en el paraje intermedio de entre las capillas de las naves y crucero, cuyas puertas 

comunican en el pasadizo de las capillas, y de allí al crucero, y nave de la iglesia. Estas puertas a más 

de lo conveniente que las miro en toda la iglesia parroquial para las funciones de concurso en la de que 

se trata se hace más preciso y necesario para evitar el rodeo que indispensablemente sin ellas tendrían 

que hacerlo las gentes que habitan en las varias calles de la otra parte del actual presbiterio, y casa de 

la rectoría». 

«La más extensión de terreno que proyecto ocupar para la iglesia, la mayor parte en el día es ocupado 

por cementerio y podría (si es necesario) compensarse destinando el cementerio en el terreno de la otra 

parte del presbiterio contiguo al frontis de la rectoría, el qua la mayor parte se halla ser ya de la misma 

iglesia, añadiendo a éste alguna porción del patio que allí posee Salvador Vall, con esto habría allí 

bastante cementerio, que para mayor decencia podría circuirse de paredes, sin que de ello pueda 

resultar perjuicio alguno». 

«Últimamente la referida nueva iglesia por mí proyectada juzgo que será su total coste cuarenta y tres 

mil libras catalanas, divididas en esta forma: para la construcción de la mayor extensión que se ocupa 

en la nave de la iglesia y capillas, junto con el frontis de la misma, coro y tribunas, una veinte mil 

libras: para la compra de terreno del patio de la casa de Joseph Compte así a la mano derecha al entrar  

a la iglesia con una pequeña porción de su casa; y para la compra de terreno de la otra mano, propio de  

 

Josep Modolell, junto con una porción de su casa, y con el importe de recomposición de dichas casas, y 

cerco de paredes divisorias de los pasadizos a los lados de la iglesia y patios de dichas casas se calcula 

que todo importará unas tres mil libras: para la construcción y recomposición de lo respectivo al 

ámbito de la actual iglesia. Cimborio proyectado, o media naranja, campanario y demás, importará 

unas veinte mil libras. Y si de las sobredichas partidas deben bajarse el importe del acarreo o 

transporte de materiales, treinta y cuatro mil libras catalanas». 

«Barcelona, a 26 de septiembre de 1786. Joseph Mas». 

El bisbe de Barcelona comunica al «Real y Supremo Consejo de Castilla» que ja s'havien fet les 

gestions pertinents que li havien estat encomanades pel mateix «Consejo». Tot conduí a veure que 

calia fer un nou temple i així es demana al rei Carles III: «tenga a bien conceder al Ayuntamiento de 

Sarriá el arbitrio y sobrante de propios que solicita». Aquesta carta era datada el dia 14 d'octubre del 

1780. Madrid no contesta fins el 16 de gener del 1781. Es notifica al bisbe que calia que els que 

percebessin els delmes contribuissin a l'edificació del nou temple, precisant que «el cura párroco del 

Pueblo que es uno de los interesados quede siempre con la congrua suficiente para su subsistencia».El 

bisbe contesta el 31 de març del 1781 i excusa els canonges i el rector de la parròquia de Sarrià de 

pagar la part corresponent per a l'edificació del nou temple. 

El rei concedí (12 de juny de 1782) «a la Justicia y Ayuntamiento del lugar de Sarriá la competente 

facultad para que, sin incurrir en pena alguna, para atender a la construcción de su iglesia parroquial  
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bajo el proyecto, plan, tasa y condición, formadas por el arquitecto Josep Mas sin que se excediese de 

las 438 libras catalanas de su regulación y que lo que produjese dicho arbitrio y la 3. a parte de los 

diezmos de los frutos de su término se depositase en la Arca de las 3 naves de su común». Pero no es 

començarien les obres fins que en la caixa de les tres claus hi hagués la meitat de les 349 lliures. També 

calia treure la quantitat corresponent al que havien ofert els veins pel trasllat de material 

El rector de la parroquia de Sarrià, Dr. Joan Volta, presenta un prevere i dos homes proyectes de la 

feligresia perque vetllessin les obres de la nova església: Dídac Poblanch, Josep de Feu i Llansa, i Magí 

Negrevernís. Pero el mes de juny del 1783, els mateixos delegats de les obres abans esmentats van 

intentar que Josep Mas canviés els plànols i el programa d'obres.  Així ho escrivia el rector: «han baixat 

a Palau per parlar amb l'arquitecte (on dirigia les obres de l'ampliació de l'edifici de la placa Nova) pero 

que no cal fer-ne cas. No agradava a l'ajuntament de Sarrià la proposta  

de l'arquitecte Josep Mas, segons la qual «se erigía la nave o capilla mayor delante de la iglesia actual  

(la gótica) por la parte oriental, ocupando a este fin el cementerio y aproximándose a pocos palmos de la  

plaza sirviendo la iglesia v.ieja para crucero de la nueva que se construía y que habiéndolo entendido los 

vecinos miraban todos con dolor la situación en que quedaría, si se sigue el proyecto respecto de que por 

su proximidad a la plaza que es trámito preciso y frecuente de los carros y acemilas que conducen las 

leñas de las montañas y de los que vienen de otros pueblos y estar enfrente de la carnicería, taberna y 

sitios donde se venden los comestibles se causaría mucho ruido que ha de penetrar lo más sagrado del  

 

santuario e impedirá la devoción de los fieles y celebración del santo sacrificio de la Misa y oficios 

divinos... que a esto se agrava ser la plaza el sitio donde el pueblo tiene sus juegos y diversiones públicas 

permitidas por el gobierno y que construyéndose la parte de la iglesia nueva a su inmediación se les priva 

por su grande mole del beneficio del sol que se goza en ella... que también se ha de ocupar el cementerio 

que se halla con muchas sepulturas de familias distinguidas, señaladas con sus correspondientes lozas 

cuyos huesos es necesario trasladar a otro sitio... Y finalmente que siguiendo el plan, hay necesidad de 

comprar tres casas valuadas en 300 libras, cuyo gasto podía evitarse construyéndose la iglesia por la 

parte opuesta...» 

 Els veins –(segon l'ofici enviat al bisbe) havien presentat un escrit a l'ajuntament protestant de la 

col·locació de l'església nova. El van signar uns noranta-cinc veins, el dia 12 de marc de 1783. El 

”Consejo” ,segons l'ofici del seu secretari de 15 de juliol del 1783 solia acontentar l'ajuntament i el 

velnat, per aixó es demana al bisbe que estudiés els canvis oportuns. L'ajuntament proposa un nou pla, 

fet per l'arquitecte Joan Fábregas que, tanmateix, tenia present la façana i els perfils de la fabrica del 

projecte de l'arquitecte Mas. 

L'arquitecte Mas contesta al bisbe amb unes explicacions molt concretes que anaven directament en 

contra de les objeccions del seu pla general(20). 

El senyor bisbe formula unes preguntes tant a l'arquitecte com al rector de Sarria, referent als punts 

conflictius del pla i projecte segon, és a dir, de l'arquitecte Mas. La contestació fou contundent.  
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Segons es pot deduir, l'oposició era orquestada per uns pocs que tenien llurs interessos perque no es fes 

el pla de l'arquitectura nomenat pel bisbe. El dictamen episcopal afirmava, també, que malgrat que el 

pla de l'arquitecte Mas fes apropar l'església a la plaça, la distància encara era suficient (unes 

cinquanta passes) per no destorbar els oficis divins. Tampoc no hi havia dificultat quant a les danses 

que es celebraven a la plaça: «No es permeten danses durant els divins oficis, ni l'hostal és sorollós per 

no passar en ell viatjants i no ser de carrera. La veu deIs nens de la plaça la impedira un rètol que es 

posi a la porta de l'església com es practica a Barcelona. No és veritat que la projectada església de 

l'arquitecte Mas tapi el sol de la plaça; aquesta és molt ampla i té el sol de migdia i queda l'església 

quatre o sis passes dins del cementiri actual». 

Per a dur a terme el plá de l'arquitecte Mas, caldria expropiar la casa de l'apotecari que estava valorada 

en mil lliures i una altra pel preu de mil sis-centes lliures. O sigui, un total de 2.600 lliures, quantitat 

molt més redulda si es seguia el pla de construir l'església en el lloc contrari, o sigui ponent, perque en 

aquest projecte (o sigui el contrari de l'arquitecte Mas) calia comprar terrenys a cinc propietaris. És cert 

que en aquest darrer pla, vuit hisendats s'havien ofert a pagar la diferència, però aquesta oferta no era 

altra cosa que un sofisme, ja que es dèia «estaban seguros de no venir al caso, por estar ciertos que las 

34.000 libras que se deben percibir de los seis dineros de la carne y décima, bastarán para el plan que 

ellos intentan (el contrari de Josep Mas); por tenerlo todo esto examinado y a no ser así no habría 

ningún hacendado» que generosament lliurés una oferta tan amplia. Tampoc hi havia inconvenient en el 

trasllat de les despulles del cementiri, ja que molts ossos quedarien soterrats en la mateixa església nova. 

 

L'ombra, en el pla de 

l'arquitecte Mas, seria 

menys «nociva que si se 

hiciera por la parte de 

delante pues en primer lugar 

la casa y el huerto de la 

rectoría, muchos meses del 

año, no tendría sol en todo 

el día, y estimándose al 

huerto de la rectoría 

algunas mil libras, quedaría 

sin estimación. La calle que 

rodea la rectoría y el huerto 

asimismo, quedaría la mayor 

parte del día sin sol, y por lo 

tanto no tan sanas ni con la 

misma estimación. Por todo 

lo cual el plan más adaptable y mejor es el de Josep Mas». 

 

SANTA EULÀLIA, FILLA DE SARRIÀ I PATRONA DE LA CIUTAT DE BARCELONA,  

GRAVAT DE 1711 
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Els comissionats per ambdues parts (del bisbat i de l'ajuntament), Dídac Poblanch, prevere de Sarrià, i 

Sebastià Canet, veí de Sarrià, ja exposaren al senyor bisbe el dia 17 de marc del 1783 que el nou recurs 

era poc econòmic, intencionat i dilatador per a començar les obres de la nova església i que sols afavoria 

l'apotecari Josep Compte, ja que així no es ficaven en la seva propietat. Per aquest motiu els del bisbat 

va demanar que no es fes cas a la revisió del pla de l'arquitecte Mas. Tanmateix, el bisbe, en una carta 

del 10 de setembre del 1783 dirigida al Consell Suprem i Reial de Castella, afirma que si tothom ho 

considera oportú es pot revisar el pla de l'arquitecte Mas, malgrat que ell creu que és el més objectiu i el 

més útil, segons les explicacions que el mateix arquitecte ha exposat. El bisbe sabia que l'ajuntament 

havia encarregat un nou pla, però encara no l'havia vist; per això, no el podia jutjar. Era el de 

l'arquitecte Fàbregas. 

No es discutia, com hem vist, l'estructura i el projecte de l'edifici planejat per Mas, sinó el seu 

emplaçament: «solamente en cuanto al sitio o terreno que ha de ocupar». Així ho expressava el secretari 

del Consell de Castella, Manuel Bezerra, en una carta enviada al bisbe, el dia 29 d'octubre del 1783, en 

la que es diu també que el «Consejo está inclinado aprobar el plan de Juan Fàbregas que se ha 

presentado y conceder la licencia que pide la villa para la execución de la obra con arreglo a él»; pero 

caldria que se li enviés al bisbe el nou pla «para que en su visita y en el caso de no encontrar reparo, 

duda o perjuicio de consideración en su execución disponga se haga la obra con arreglo a él y en el de 

encontrar alguno lo represente inmediatamente al Consejo El nou plá importa 6.650 lliures més que el  

 

de Mas i a més el necessari per a la  habitació del rector durant la fàbrica de la nova rectoria. Aquesta 

diferència la pagarien els veïns, i així, tot seguit que ho fessin, es concediria la llicencia per a començar 

el nou pla segons l'arquitecte Fàbregas; tenint també present l'estructura, perfil s i façana projectats per 

l'arquitecte Mas. 

El 5 del desembre de 1783, el bisbe de Barcelona, Gavino Valladares, convoca a una reunió en el bisbat 

al rector de Sarrià, Joan Volta, a mossèn Dídac Poblanch, al Sr. Josep Feu de Llansà al Sr. Magí 

Negrevernís (aquests tres últims comissionats per les obres del nou temple-), al Sr. Baró de la Linde, 

intendent, al Sr. Josep Cuyas, batlle de Sarrià, i dos regidors d'aquesta vila, i als arquitectes Josep Soler, 

Josep Mas i Joan Fàbregas. En primer lloc, se'ls va llegir la resolució del Consell de Castella, i també 

l'encàrrec que tenia el bisbe de fer les observacions al nou pla proposat per l'ajuntament. En aquesta 

reunió, <<uniformemente resolvieron que los expresados tres maestros, reconozcan el terreno en que se 

ha de edificar dicha iglesia, como también los planos formados para su construcción por los expresados 

Josep Mas y Juan Fábregas, con sus respectivas explicaciones y, en su visita, expongan su dictamen por 

escrito, expresando si hallan o no algún reparo, duda o perjuicio de consideración en la execución de 

dicha obra, con arreglo al citado plan formado por Juan Fábregas, con expresión de su importe 

respectivo, según cada uno de dichos planos y con facultad de formar nuevo plan, si lo hallaren por más 

ventajoso y conveniente. Y que en el caso de que, con motivo de dicha obra, sea necesario mudar o 

trasladar a otra parte la rectoría o casa de habitación del expresado rector, expongan en qué sitio se  
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pondrá comodamente colocar, formando plan pata su construcción con la explicación correspondiente de 

su importe y de los perjuicios que de ello puedan resultar al dicho rector para su satisfacción ofrecida 

por el Ayuntamiento de Sama. Con cuya solución se conformaron todos, ofreciendo estar y pasar por el 

dictament de dichos maestros. Y el expresado bayle y dos regidores acordaron dar cuenta de esta 

resolución a los demás individuos del Ayuntamiento). Així acaba la picabaralla que ja portava cinc anys 

emmetzinant el veïnat de Sarrià. 

Els arquitectes (Soler, Mas i Fàbregas) compliren l'encàrrec, segons la resolució de l'anterior reunió, i 

contestaren al senyor bisbe en una carta, datada el dos de juliol del 1784. Proposen seguir el pla de 

l'arquitecte Fàbregas en el qual es referia la ubicació de la nova església, indicant que aquest pla 

costava 6.600 lliures més. Hi havia algun canvi referent a la rectoria, on es preveia la possibilitat que 

el sector del poble (que degut a la mola de l'església quedaria amb carrers sense sortida) es pugues 

comunicar amb la resta de la població. Els tres van acceptar la solució com a vàlida i recordaren que les 

parts implicades devien complir el dictamen dels arquitectes, tal i com es van comprometre en la reunió 

del 5 de desembre del 1783. Per altra banda, el bisbe, el 14 de juliol del 1784, mana «que el 

Ayuntamiento y vecinos del lugar de Sarriá en cumplimiento de la orden del Consejo, comunicada en 

veinte y nueve de octubre del año próximo pasado, aseguren en debida forma con escritura pública, 

suplir y pagar de su propio caudal las referidas seis mil seiscientas cinquenta libras y lo necesario para 

la habitación del rector durante la construcción de dicha nueva casa».  

 

Un cop realitzats tots els trámits que van ser dictats pel Consell Suprem i Reial de Castella, 

l'ajuntament de Sarrià demana al Sr. bisbe de Barcelona «que se digne darles el permiso para proceder a 

la exjecución de dicha obra o sea la nueva iglesia de Sarriá». Aquesta instància va ser signada el dia 29 

de juliol del 1784 pel batlle Josep Cuyas i els següents regidors: Valentí Vidal, Jacint Marata, Josep 

Roses i Rafael Sanan. També signaren Anton Piera, diputat, i Francesc Colom, diputat; però aquest 

últim «per no saber de escriure dóna facultat per a firmar a Joan Vinyals, Clavari» 

El mateix dia, el bisbe de Barcelona, Gavino Valladares, autoritza la construcció de la nova església 

amb aquest decret: «Barcelona, 29 de julio de1784. Permitimos se construya la nueva iglesia parroquial 

de Sama con arreglo a los planos formados por Juan Fábregas, pagándose por los contenidos, en la 

escritura de obligación que se presenta, cualquiera cantidad que se gastare en su construcción, 

excedente a las quarenta y tres mil libras, tasadas para ellas, según el plano de Josep Mas. Así lo 

decretó y firmó el obispo mi Señor Gavino, obispo de Barcelona, Licenciado Agustín 

de Almarza, Secretario». I el dia 26 d'agost del 1784 el bisbe autoritza la benedicció de la primera 

pedra. Queda, doncs, aclarida la construcció del nou temple parroquial de Sarrià. Ens podem, però, 

preguntar, qui és l'arquitecte del majestuós temple actual de Sant Vicenç de Sarrià. Malgrat que sols 

hem trobat un dels plánols als quals es fa referencia en aquest interessant dossier custodiat en l'arxiu 

diocesà, creiem que en tota aquesta picabaralla no es qüestionava la faàbrica o projecte del temple 

propiament dit, sinó la ubicació del mateix. Així ho indiquen els mateixos que Van fer el recurs contra  
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el pla de l'arquitecte Mas. Però creiem que Fàbregas també intervingué en el projecte del temple. El 

motiu és prou clar; L'arquitecte Mas volia emprar la nau antiga o gòtica per al creuer. Aquesta solució 

no fou acceptada últimament. Per tant, almenys en la construcció de l'interior del temple intervingué 

l'arquitecte Fàbregas. No ho sembla en la façana i els altres denominats «perfiles» de la fàbrica. Per 

això tothom diu que el temple parroquial de Sarrià es deu a l'arquitecte Josep Mas, famós per altres 

intervencions en edificis de la ciutat de Barcelona en les darreries del segle XVIII. 

A principis del setembre de 1784, s'iniciaren les obres, i amb bon ritme, ja que el mes de juliol del 1787, 

el senyor rector i tres comissionats «en consideración de hallarse ya concluida la principal parte de 

aquel edificio» consultaren al senyor bisbe sobre l'elecció de dia i forma de traslladar al nou temple el 

Santíssim. El bisbe determina que aquesta solemnitat es celebrés s el dia 12 de setembre del 1787. 

Anteriorment, el dia 31 d'agost del mateix any, fou beneïda l'església. Les grans festes eren consignades 

en la «consueta» que fou cremada durant la Guerra Civil del 1936, però es conserva transcrita en el 

llibre de Sagarra . 

Entre els anys 1788 i 1793, l'escultor Nicolau Travé construí el famós retau1e barroc que es col·loca en 

l'altar major, en lloc de l'antic retaule de Jaume Huguet. El dia 7 de gener del 1798 encara no estava del 

tot acabada l'església nova de Sarrià. Així restava dempeus gran part de l'antic temple gòtic. Ocuparia 

la façana i tres trams de l'actual església. Calia enderrocar-lo per a continuar l'obra segons els plans dels 

arquitectes Mas i Fàbregas. Dintre de l'església gòtica, en el paviment hi havia làpides funeràries i onze  

 

sepultures. El rector Francesc Cornet demana al bisbe que li donés permís per a aixecar l'antiga església; 

També li demana que li donés llicencia per al trasllat al cementiri dels ossos i despulles que es trobaven 

en el subsòl. El bisbe li ho concedí, segons consta en un drecret de 18 de gener del 1798. 

Durant vuit anys (1798-1806) es paralitzaren les obres. Però l'any 1806 es van reprendre. Així, l'any 

1807 es finalitza tota la nau principal. L'any 1818 es va aixecar el campanar actual, però es queda 

sense arrebossar, no s'acaba ni el frontó ni la cornisa exterior. Mas no havia projectat un campanar 

bessó. 

L'estat inacabat de l'obra i un llamp que caigué l' any 1838, que esquerda la façana i dues voltes que 

són als peus de l'església, van motivar la petició que féu el rector i l'ajuntament de Sarrià a la «.Junta 

Diocesana de reparación y edificación de los templos y conventos de la diócesis de Barcelona». El 

projecte de l'arquitecte Josep Artigas i Ramoneda és una peça de gran interès, no sols en l'aspecte 

arquitectònic -els plànols i valoracions de les obres,  sinó també en l'aspecte històric i social, on se'ns 

descriu d'una manera una mica pintoresca la parròquia. També l'arquitecte Artigas ens descriu com és 

l'església: «Dicha iglesia, de estilo greco-romano, consta de una nave de 50 metros de longitud por 10'80 

metros de ancho, con una serie de capillas, .a cada lado; formando la primera crujía el coro y capilla 

baptismal, las 4 restantes obras tantas capillas hasta el crucero después del cual termina la planta con 

el presbiterio, sacristía y dependencias con 10 metros, 80 centímetros de profundidad, siendo las de las 

expresadas capillas de 6 metros, 60 centímetros. La altura del piso del coro está a 7 metros del solado de  
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la nave, teniendo ésta la elevación de 18 metros 20 centímetros hasta el intradós de la bóveda, y la de 

21'50 metros hasta el aristón de la cubierta sobre la cual se eleva la torre-campanario unos 18 metros 

más» 

Les obres projectades en: «la construcción de la obra torre en la parte opuesta de la fachada principal, 

para colocar en élla las campanas horarias y reloj independientemente de las campanas destinadas al 

culto, proyéctanse su erección con las mismas dimensiones, forma, clase de materiales y demás de la 

torre existente con sus escaleras interiores enteramente en igual disposición. En la fachada principal 

conviene cambiar una dovela del dintel de la puerta principal, reparar las grietas que se presentan en el 

nicho y sillares adyacentes hasta el rosetón, y terminar dicha fachada construyendo las pilastras, 

capiteles, cornisas, el frontón y el remate que faltan, en cuya proyección nos hemos sujetado 

estrictamente a lo que indica la obra actual. Respecto a las demás obras exteriores sólo debemos 

mencionar el recorrido de las grietas en la fachada lateral, y el revoque y enlucido de todos los 

paramentos, que tanto ha de contribuir, mediante un acertado color que con el despiezo imite la sillería, 

a conservar el edificio y a mejorar su aspecto; empobrecido en gran manera con enseñar los materiales 

pocos nobles empleados en su construcción, lo cual solo podría admitirse para un pueblo esencialmente 

rural y de poco importancia. En cuanto a obras interiores, es indispensable rehacer las dos bóvedas 

agrietadas inmediatas a la fachada principal reformando su cubierta y recorriendo la restante, a parte 

de renovar el pavimento del Coro y Nave que está muy deteriorada hasta las graderias del Presbiterio.  

 

Con la renovación de la puerta principal y la colocación de vidrieras de colores en los rosetones, 

quedarán completas las obras de reparación y complemento que es necesario ejecutar si la Iglesia 

Parroquial de Sarria ha de corresponder al decoro de nuestra Sacro-santa Religion y a la importancia 

del pueblo»  També es determina en aquest projecte la procedència deils materials  

emprats: de les pedreres de Montjuïc, la pedra per al cadirat i el paredat; de les babiles de Sarrià, els 

maons, teules, rajoles, canonades de fang cuit; de la platja del mar, les arenes; dels forns de Montgat, 

la cal i el guix; deis dipasits de Barcelona, el ciment, la fusta, els ferros i els vidres. 

Posteriorment, estudia l'execució de l'obra i el seu import: «Para la ejecución de las obras se empezará 

por derribar la escalera de la fachada del norte donde se ha de levantar el nuevo campanario, luego los 

de la fachada principal y después los de la cubierta y bóvedas agrietadas, emprendiéndose las nuevas 

con la reconstrucción de las citadas bóvedas y cubiertas, con la erección de la nueva torre y con los 

revoques generales exteriores dejando para lo último el complemento de la fachada principal y demás 

obras interiores; todo lo cual importa la cantidad de 16.463 escudos 751 milésimas a los cuales 

añadiendo las cantidades que previenen la real orden de 7 de diciembre de 1863 para gastos imprevistos 

(3 %), de administración (5 %) Y de beneficio industrial (6 %): Resultan 18.768 escudos 676 milésimas 

como tipo de subasta» 
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Aquest esplèndid projecte de l'arquitecte Artigas que consta d'una memòria descriptiva, del pressupost, 

de les condicions i dels plànols, va ser recolzat pel mateix senyor bisbe Pantaleó Montserrat, i només es 

repara la façana i les voltes de la nau afectades pel llamp de l'any 1838. Tanmateix estan en el nostre 

arxiu diocesà un dels projectes més ben fets de restauració d'una església. 

Els sarrianencs sempre van intentar acabar l'església. Amb les gestions anteriors es demana la 

col·laboració del famós arquitecte municipal de Barcelona, Serrallach; però aquest declina l'oferiment. 

L'any 1887 una nova carta demanava que els arquitectes Artigas i Mariné poguessin fer realitat la gran 

il·lusió de Sarrià: l'acabament de la façana. L'arquitecte municipal (Sr. Mariné) i el que féu el projecte 

l'any 1866 (Sr. Artigas) «se han ofrecido a dirigir gratuitamente dichas obras». Es suplica al Sr. bisbe 

que es pugui fer un préstec, ja que les almoines i la caixa dels obrers són insuficients .El bisbe no va 

accedí a aquesta petició i l'església de Sant Vicenç de Sarrià va quedar , com ara, amb un sol campanar.  

 

MAQUETA DE SARRIÀ DE COMENÇAMENTS DEL SEGLE XIX 
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PROJECTE DE RECONSTRUCCIÓ DEL PREBISTERI I CAPELLES 
LATERALS DE LA PURÍSSIMA I DEL SANTÍSSIM, ANYS 1949 I 1950 

 

SANT  VICENÇ DE SARRIÀ ABANS DEL 1936 

 

Cal observar que no és el nostre intent presentar la història de la parròquia en el segle xx. Creiem que 

aquesta serà la tasca d'historiadors posteriors, els quals posseiran una millor perspectiva dels fets. No 

podem però oblidar la desfeta del 1936. Una 

nota breu que trobem a l'arxiu diocesà ens diu: 

«El Temple Parroquial de Sarrià va ser  destruït 

per un foc, totalment intencionat l'any 1936. És 

de destacar com la solidesa de l'edifici va resistir 

considerablement l'acció demolidora de les flames 

malgrat els dos grans forats de la dreta del 

presbiteri i que es van llançar les campanes des 

de dalt la torre, La casa rectoral en la seva 

estructura va quedar intacta, però es va cremar 

totalment l' Arxiu Parroquial que es trobava en 

l'últim pis de la rectoria. D'una manera 

inexplicable l'altar de la Mare de Déu del Roser es va salvar en gran part. Les dues custodies i alguns 

calzes i relicaris es van poder recuperar. L'abril de 1939, Mn. Joan Basany, que havia sobreviscut a la 

persecució religiosa, comença la restauració sota la direcció de l'arquitecte Sr. Lluís Bonet. Les etapes de  

 

 

 

restauració del Temple han estat les següents:  

1939, condicionament general de la fabrica;  

1951, rectificació de línia de la fabrica;  

1952, inauguració de l'altar major;  

1954, inauguració de l'altar de la Puríssima Concepció;  

1955, decoració de l'altar major;  

1956, instal·lció de l'altar barroc de Sant Antoni;  

1957, es comença l'enrajolat de marbre;  

1960, restauració definitiva de l'altar del Roser» 

Finalment presentem els rectors del segle xx  fins el 1987, any del mil·lenari; Rectors: 

 Vicenç Estadella (1899 a 1910),  

Ignasi Mercader (1911 a 1916),  

Joan Basany (1917 a 1941),  

Pere Sola (1941 a 1948),  

Ramon Godayol (1948 a 1957),  

Enric Colet (1957 a 1980),  

Felip Casañas (des de 1981). 
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Dels rectors d'abans del 1936 anotem algunes activitats parroquials que puguin servir per completar, en 

el seu dia, la rica història de la parròquia del segle xx. El rector Mn. Estadella dona un gran impuls a la 

«Societat catequística de la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià». D'aquesta associació posseeix l'arxiu 

diocesà un ampli dossier iniciat el 3 de gener de 1899. On es va estampar un reglament. Altres 

associacions parroquials van gaudir de gran 

afluència de feligresos; per exemple: l' 

Arxiconfraria de Maria Immaculada i Santa 

Teresa, la Congregació Mariana, l' Apostolat de I' 

oració, devots de la Mare de Déu de Montserrat, 

participants (homes i dones) de les tandes 

d'exercicis espirituals; entre aquests hi havia un 

col·lectiu de «señoras protectoras de la Obra de los 

Ejercicios Parroquiales».  

Els expedients de Sarrià més freqüents, d'abans de 

la guerra del 1936, custodiats en l'arxiu diocesà, 

són sobre els permisos de poder exposar 

solemnement el Santíssim, poder celebrar tres misses a la nit de Nadal i reducció de misses. També es 

precisen els límits de la parròquia, tenint presents les necessitats pastorals de les parròquies;  

 

concretament els límits de Vallvidrera, Sant Gervasi, Les Corts i Santa Creu d'Olorde. Mn. Basany l'any 

1930 demana al bisbe poder celebrar la processó de Corpus a la barriada del «Peu del funícular» fora de 

l'octava del Corpus, «fiesta y procesión que se establecieron para contrarrestar la campaña protestante» 

 

MAQUETA DEL CENTRE DE LA VILA DE SARRIÀ A MITJANS DEL SEGLE XIX 
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Els beneficis van romandre a principis del segle xx  però amb una vida prou llanguida. Tanmatei1921 

s'establí un nou benefici de l'advocació de Sant Rafael.  

Entre les c1àusules de la fundació es deia que l' obtentor caldria que fos un sacerdot català. El mes de 

juliol de 1919 1'obtentor del benefici de la Sagrada Família de la parròquia de Sarrià va morir. Era Mn. 

Josep Vendrell. Van ser molts els qui es presentaren per a obtenir-lo. Per indicació del rector, Mn. 

Basany, el bisbe nomena a Mn. Pere Sola i Vilar, sacerdot exemplar que durant molts anys es dedica a la 

pastoral de la parròquia. També n'era vicari, 1'any 1948 fou traslladat a Sant Josep de Mataró amb no 

poques protestes i disgust dels feligresos que anaven quasi en romeria a Mataró. També va tindré amplia 

ressonància el nomenament de Mn. Francesc Pagès l'any 1892 que va morir el 1928. El benefici era sota 

1'advocació del Santíssim i entre les càrregues constava «el de enseñar gratuitamente a los niños pobres 

de la localidad que tengan vocación eclesiástica, los tres cursos de gramática».  

Mn. Basany tenia molts projectes en ser anomenat rector de Sant Vicenç de Sarrià. Així, ja 1'any 1917, 

es proposa amb 100.000 pessetes «recomponer la cubierta del tejado, arreglar la sacristía, instalación  

eléctrica, ampliar los ventanales para dar más acceso a la luz exterior, pintar el interior y decorarlo». 

Certament va aconseguir el que es va proposar: així es van fer les obres i es decora 1'església l'any 1919,  

1'any 1922, 1'any 1926 i l'any 1928 en el qual es va restaurar 1'altar de la Mare de Déu del Roser. 

També Mn. Basany renova la Junta de la Parròquia 1'any 1923: Desideri Canals i Pujades i Ignasi de 

Llanza i de Montoliu substitulren a Francesc Brasó i a Jaume Fises. I l'any 1932, Francesc Xavier  

 

Aragó i Turó va suplir Ignasi de Llanza. L'any 1930 s'aprova «colocar una cruz de hierro forjado de 6 

metros de alto con la imagen de Cristo encarnado de color natural junto a la muralla del monasterio y 

frente a la avenida de Pedralbes», donatiu dels esposos Tomàs Comamala Gorina i Maria Poal de 

Comamala. L'esmentat document el signen el bisbe de Barcelona Dr. Josep Miralles i el secretari de 

l'Ajuntament Constitucional de Barcelona. 

S'ha publicat molt, durant aquests darrers anys, sobre els «fejocistes» (Federació de Joves Cristians de 

Catalunya) entre els quals va tindre un paper molt notable el Dr. Tarrés (actualment enterrat a la 

mateixa església de Sant Vicenç). Aquest moviment cristià, com altres que caldrà estudiar, configuraren 

la vida parroquial de Sarrià durant les primeres dècades del segle actual. 

SANT VICENÇ DE SARRIÀ AL 1930 

30



L’ església de Sant Vicenç i la plaça de Sarrià                                                                                                                                                        Historia i arquitectura   

 
 

EL TEMPLE PARROQUIAL A L’ ACTUALITAT 

 

Recordem, tanmateix, els noms dels arquitectes que intervingueren en el disseny original (finals del 

XVIII) i en la posterior reconstrucció (any 1867): Josep Mas, Joan Fàbregas i Josep Artigas. 

Secundàriament, cal assenyalar quatre arquitectes més: Carafi, Soler, Mariné i Serrallach. 

 

 

Segons la documentació presentada i estudiada anteriorment, la paternitat arquitectònica de l'actual 

església de Sant Vicenç de Sarrià cal atribuir-la a Josep Mas. Malgrat que hi va haver molts canvis del 

projecte original, tothom assenyala que es segueix «la estructura, (perfiles y fachada) de l'arquitecte Josep 

Mas, que tenia la confiança del bisbe Valladares de Barcelona. 

Esquemàticament recordem les fites històriques de l'edificació:  

1.- 29 de juliol de 1784, el bisbe barceloní Gavino de Valladares i Mesia dóna permís «para que se 

construya la nueva iglesia parroquial de Sarria»;  

2.- 31 d'agost de 1789, el rector Mn. Cornet beneeix en nom del Sr. Bisbe, la part del temple ja 

construida;  

3.- 12 de setembre de 1789, trasllat del Santíssim de l'església vella al nou temple;  

4.- any 1798, enderrocament de la part que restava de l'antic temple gòtic;  

5.- any 1807, s'acaben els darrers trams de la nau principal i es construeix la façana;  

6.- any 1818, s'acaba l'actual campanar:  

7.- any 1838 cau un llampec que esquerda la façana i dues voltes contigües a la mateixa;  

 

 ESGLÈSIA DE SANT VICENÇ A L’ ACTUALITAT, ANY  2006 
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8.- any 1866, presentació d'un projecte per a la construcció d'un campanar bessó i de l'acabament de la 

façana, obra de l'arquitecte Artigas; sols es reestructura, en part, la façana i s'arranja l'interior del 

temple amb elements arquitectònics secundaris i pintura del presbiteri i naus. 

Darrerament cal assenyalar que l'obra del nou temple parroquial va ser fruit de la col·laboració de tot el 

poble de Sarrià. Els 2.073 feligresos que tenia la parròquia de Sant Vicenç l'any en que s'iniciaren les 

obres es va demanar al rei Carles III que fes ferm el compromís de tots els sarrianencs amb una reial 

cèdula segons la qual pagarien un tribut per les obres de l'església sobre la carn venuda en les carnisseries  

del poble. I aquesta obligació duraria fins que s'acabés l'edificació de l'església. També ens diuen els 

documents que «los feligreses se comprometen a contribuir con sus caballerías, carros y personas al 

acarreo y conducción de todos los materiales que se ofrezcan hasta la conclusión de la obra de la iglesia 

francamente sacándose licencia del ordinario (bisbe) para ejecutado en los días festivos». Aquest ajut de 

la feligresia féu disminuir el cost de l'obra en una quantitat de 13.000 pesos. La resta, 29.000, es van 

treure de l'esmentat tribut de la carn i de les aportacions fonamentalment de l'església i dels donatius 

d'altres persones. Entre aquestes cal destacar l'ajuda del Sr. Magí Negrevernís. 

Sarrià mereixia un gran i formós temple. Així ens descriu la importància de Sarrià l'arquitecte Artigas 

l'any 1866: «Sarrià es uno de los más pintorescos y amenos pueblos del hermoso y fértil llano de 

Barcelona, es el más concurrido por los moradores de la capital; visítanla cuantos nacionales y 

extrangeros acuden a ella incitados por el esparcimiento... ávidos de fogar de las hermosas y dilatadas  

 

vistas que se descubren desde Sarrià, Pedralbes y San Pedro Mártir y cuenta con una población de 870 

vecinos que componen 4.200 almas. 

Estas y otras razones motivan el que 

el templo sea grande y magnífico». 

Actualment la parròquia té 12.000 

feligresos i la seva demarcació ve 

descrita en el llibre publicat pel 

bisbat  parròquies de la zona pastoral 

de Barcelona-centre». 

 

TORRE DEL CAMPANAR DES DE LA COBERTA 

32



L’ església de Sant Vicenç i la plaça de Sarrià                                                                                                                                                        Historia i arquitectura   

 
 

ORNAMENTACIÓ RELIGIOSA I ARQUITECTÒNICA AL TEMPLE  

 

Altars laterals de la banda esquerra. Altar de la Mare de Déu del Roser 

Abans de la guerra del 1936 hi havia els següents altars a l'esquerra, començant al costat del presbiteri i 

acabant als peus de l'església: Mare de Déu de la Mercè, Mare de Déu del Roser, sant Isidre, Puríssima, 

sant Pere, Mare de Déu del Carme i Divina de Déu del Roser que es troba actualment en la banda 

esquerra del creuer. En les visites de finals del segle XVI ja ens parlen d'un altar dedicat a la Mare de 

Déu del Roser. En la primera de cada del segle XVII els jurats de Sarrià (Gabriel Ferrer, Pere Papiol, 

Francesc Llop i Joan Mans) volien construir una capella annexa al temple gòtic ja que «era molta la 

veneració dels sarrianencs a la Mare de Déu del Roser». El mestre de cases Francesc Patau va ser 

l'encarregat de dur a terme aquestes obres. Tothom  signa un contracte el 25 de setembre del 1609. 

Francesc Patau assenyala el «preu de les mans» en 90 lliures. Cal remarcar l'altar de la Mareavalistes del 

contracte foren els seus companys d'ofici Joan Valls i Joan Pasqual. Van signar el contracte amb 

Francesc Patau, els esmentats jurats, Antoni Joan Fita, notari, Joan Pau Bruniquer i Pere Mallol 

escrivans de Barcelona. La capella es concluí l'any 1612. 

El retaule del Roser 

El 13 d'agost del 1614 el feligrès sarrianenc Francesc Modolell disposava un llegat de deu lliures per a fer 

un retaule «de Nostra Senyora del Roser) a la nova capella recentment construïda. Calia, però, esperar dos  

 

 

 

anys i mig per a iniciar aquest nou retaule. S'encomana a l'escultor, fill de Terrassa, Agustí Pujol, el qual 

va signar un conveni amb els obrers de Sarrià el 24 de febrer del 1617. També entra en aquest conveni el 

fuster Sebastià Carbonell de Granollers. Es va convenir que el preu seria de 550 lliures. En mig de moltes 

peripècies econòmiques que passa l'escultor terrassenc Agustí El policromat dels tres taulons de relleu del 

bancal foren encomanats pels jurats obrers i persones elegides pel consell de la parròquia de Sant Vicenç 

de Sarrià, al pintor de Barcelona Joan Basí el 18 d'abril del 1621. 

Quan es construí el nou temple parroquial, el retaule i l'altar van ser traslladats en el creuer de 

l'església. I l'any 1926, Mn. Basany els restaura i va intentar lliurar a una família l'antiga imatge de 

la Mare de Déu del Roser, però El bisbat s'hi va oposar. Actualment el retaule (que va ser  reconstruït 

després de la guerra del 1936-39) consta de dues predel·les, dos cossos i coronament, i amb tres carrers. 

Les dues predel·les  

contenen cinc petites taules (o taulons) en baixrelleu, tres a baix i dues a dalt. Els inferiors, d'esquerra a 

dreta, representen l'escut de Sarria, l'infant Jesús al Temple predicant davant els doctors de la llei i el 

mateix escut de Sarria. En la part superior sols hi ha dos taulons perquè la fornícula del cos primer 

baixa fins al nivell d'aquesta predeHa. El primer tauló representa l'oració a l'hort de Getsemaní i el  
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segon, de la dreta, la coronació d'espines. sols aquest es conserva de la destrucció del 1936, segons consta 

en la fotografia de l'arxiu Mas(2I). Aquests taulons són flanquejats de pilastres, decorades amb 

mascarons, elements vegetals, raïms, fruita, etc... 

Els cossos.  

En el centre hi ha una fornícu1a amb una imatge recent de talla que representa la Mare de Déu del 

Roser. En el cos inferior, tres carrers flanquejats per quatre columnes de tronc partit. Aquestes són 

estructurades, al dessota amb una venera i decoració floral, i a la part de da1t, motius  

estriats i capitells corintis. La columna segona, començant per l'esquerra, és de construcció recent, ja que 

no consta en la fotografia esmentada de l'arxiu Mas. A cada un dels costats hi ha les representacions de 

dos misteris de la vida de Jesús, o sigui el naixement i l'adoració dels reis. Són baixos relleus esplèndids 

que manifesten un domini notabilíssim de les tècniques de l'escultura i a l’encenc una plasmació de 

moviment de les figures, com si es moguessin en el retaule. Hom observa que Agustí Pujol posseeix tant 

l'equilibri renaixentista com la dinàmica pròpia de l’estètica barroca. Ca1dria comparar aquest retaule 

amb altres atribuïts a Agustí Pujol; o sigui el de Martorell destruït el 36 (a. 1610-1614), el del Roser i el 

de la Puríssima de la catedral de Barcelona (a. 1619-1624), el de la Trinitat del convent dels trinitaris 

de Barcelona (a. 1622), el del Roser d'Arenys de Mar, tallat conjuntament amb l'artista Josep Oliu (a. 

1626). Si bé és cert que els temes es repeteixen -és obvi en tractar-se de retaules del Roser-, el de Sarrià, 

possib1ement és el més aconseguit, malgrat l'estat de destrucció d'algunes taules i les posteriors  

 

restauracions no del tot reeixides, especialment del cos superior. L'estructura d'aquest és similar al 

descrit anteriorment: les mateixes columnes -més petites- i l'ornamentació que recorda tant l'estil 

renaixentista com el barroc El cos superior consta de tres carrers, al costat esquerre, la circumcisió; al 

mig, l'anunciació de l’àngel a Maria i, al costat dret, la visitació de Maria a santa Elisabet. Les dues 

taules primeres d'aquest cos foren molt malmeses, especialment la del mig on es van refer les cares de 

l’àngel i la Mare de Déu. 

El coronament 

 Consta al mig d'un Sant crist flanquejat per dues columnates idèntiques a les dels cossos inferiors. Als 

costats, com a coronament de les escenes d'ambdós carrers hi ha un frontó d'arc truncat amb sengles 

florons al mig. Aquesta mateixa estructura es repeteix sobre la taula del Sant Crist i al mig de l'arc 

truncat hi ha l'Esperit Sant en forma de colom i raigs. Aanquejen el coronament dues escultures 

d’àngels. 

Capelles laterals 

Actualment, els altars-capelles laterals de la banda esquerra són les següents, ultra el descrit del Roser: 

la Puríssima, Santa Teresa de Jesús, Mare de Déu de Fàtima, Sant Sebastià i baptisteri La capella 

dedicada a la Puríssima es troba al costat del presbiteri, amb ingrés pel mateix presbiteri i pel creuer. 

Una gran imatge de la Puríssima -amb una lleixa adornada de núvols idos caps d'angels- presideix 

l'altar d'estil abarrocat modern, flanquejada per escultures (baixos relleus) d'angels (cinc), núvols i  
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columnes salomoniques. Als basaments d'aquestes hi ha la inscripció <<A ve Maria gratia plena». Tota 

la capella ha estat decorada amb pintures murals de vius colors, obra de l'artista pintor Fornells Pla, 

any 1954. Figuren di verses advocacions marianes. Les pintures de la dreta,d'ambdós costats de l'arc 

que dóna el presbiteri, són la Mare de Déu de Lourdes i la Mare de Déu de Fatima. A l'esquerra 

l'assumpció i Maria Reina. També la volta esta pintada pel mateix artista figurant l'Esperit Sant amb 

forma de colom i angels músics al voltant. 

L'ingrés a les restants capelletes es fa per la nau lateral i -com hem ditsón els recintes aprofitats entre 

els sengles contraforts. L'estructura arquitectónica és ben senzilla: volta de mig punt i arcs també de 

mig punto Abans de la guerra hi havia altars, peró ara soIs hi ha les imatges -tamany naturalsobre 

lleixes. Estan coHocades al costat esquerre de cada una de les esmentades capelles. O sigui: Santa 

Teresa de Jesús, Mare de Déu de Fatima, i Sant Sebastia. Tots són de talla, deIs anys 1940-1950. La 

capella del baptisteri que té les mateixes dimensions de les anteriors, ha estat decorada per Fornells 

Pla, l'any 1945. Aquestes pintures representen el baptisme de Jesús. Són d'uns colors més paHids que 

les descrites en la capella de la Puríssima. En aquesta capelleta hi ha al centre una pila baptismal, de 

pedra artificial -d'estil que recorda al romanic- amb escenes de la vida de Jesús. És moderna. Al costat 

dret es troba una lapida commemorativa del baptisme de l'abat Gabriel Brassó, batejat en aquest 

recinte 1'1 d'abril de 1912. 

L'’itinerari d'aquesta obra és ben singular: fou tallat l'any 1686 per l'escultor Andreu Sala i presidia  

 

l'altar major de l'esmentat convent; l'any 1714 sofri grans desperfectes motivats pel setge de Barcelona 

de les tropes de Felip V; després de la victoria del borbó, dolgut el rei per l'heroica resistencia dels 

barcelonins, destruí, entre altres edificis, el de Santa Clara i construí la fortalesa de la ciutadella; l'any 

1717 les monges es traslladaren al Tinell del Palau Reial Major que convertiren en església; l'any 1936 

les monges foren foragitades i després de la Guerra Civil s'establiren a l'actual emplacament de 

Montserrat; l'any 1941 el retaule s'ubica a l'altar major de l'església de Sant Jaume de Barcelona, alla 

hi romangué fins el 1961, any en el qual s'instaHa a l'església de Sant Vicenc de Sama. 

L'autor del retaule, com hem apuntat, fou l'escultor Andreu Sala, nat a Cardona l'any 1627. Deixeble 

de Francesc Santacruz. Es considera que el nostre retaule és la seva obra més significativa. Entre les 

escultures realitzades per Andreu Sala, cal remarcar la imatge jacent de Sant Ignasi de Loiola de Santa 

Maria del Mar (destruida el 1936), la de Sant Francesc Xavier de la catedral de Barcelona, Sant Gaieta 

al Museu d'Art de Catalunya, el retaule de Sant Abdó i Sant Senén de l'església del Pi (també, destrult 

l'any 1936). Andreu Sala fou considerat un deIs primers escultors barcelonins del seu temps i bon 

representant del dinamisme barroc en l'escultura. Bona prova és el magnífic retaule conservat en 

l'església parroquial de Sant Vicenc de Sama. Mori a Barcelona l'any 1700. 

L'’arxiver  Madurell féu un estudi molt aprofundit en el qual ens explica els diversos passos de la 

construcció del retaule major de l'antic convent de Sant Antoni i Santa Clara de Barcelona(28). EllO 

d'agost de 1686 l'abadessa Eulalia Vilar i Mongay contracta l'obra de l'esmentat retaule «amb l'escultor  
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Andreu Sala a un preu fet de 750 lliures barcelonines, d'acord amb la traca de la part de columnes i 

cuadres» que consta en el contracte. El contracte és poc explícit tant en la part iconografica del retaule, 

com en altres detall s tecnics, arquitectonics i escultorics, els quals es mostrarien en la traca, 

dissortadament perduda. Pel que fa als pactes estipulats, podem dir que el retaule seria construit «de 

fona fosta del alba» i treballat «segons se pertany de bon y perit oficial». 

S'assenyalen els preus fixats pels diferents estats de l'obra: dos dies abans de la festa de sant Benet 

següent, en que devia restar assentat «10 peu y pedestral»; mentres que «la primera andana amb las 

pasteras de les figuras», estarien també assentades dos dies abans de la solemnitat de Santa Clara del 

1687; i la part restant del retaule, «en 10 temps competent». 

Consignen la presencia en l'acte de la firma del contracte, el reverend doctor Joan Santamaria i 

l'escultor Josep Font, «a fermanents del contractiste  

Andreu SalID. 

El «L1ibre de les coses dignes de memoria del Monestir de Santa Clara de Barcelona» refereix com l'obra 

d'aquest retaule fou comencada el dia 20 del mes d'agost del 1686. Si bé en el text del contracte no 

s'especifica la part iconografica del retaule, una nota d'arxiu supleix aquesta deficiencia, en ponderar 

l'altar major del convent de Santa Clara com deIs bons de la nostra ciutat. Així sabem que el retaule 

estava compost de tres andanes: la primera, presidida per la imatge del «Pare Sant Benet» i a ambdós 

costats, les de les san te s Escolastica i Gertrudis; la segona, amb les tres figures deIs sants Antoni  

 

Abat, Maür i Placid; i la tercera amb les de santa Clara, sant Bernat i santa Lutgarda. 

Complement d'aquestes imatges, es mostraven la del Pare Etern, al cim del retaule; i damunt del sagrari, 

la de la Puríssima Concepció. 

El nostre artífex, a 23 de gener de 1689, signava un rebut de 820 lliures barcelonines, en concepte de 

liquidació final de comptes, per raó de dita obra; 750 de les quals corresponien a l'import del preu fet del 

retaule; i les restants 70 unitats de dita moneda, en satisfacció del valor de la fusta i mans del sagrari, a 

més dellliurament, a l'escultor del sagrari vello El daurat fou contractat a 10 d'octubre de 1689 per 

l'artífex Joan Antoni Vilar, pel preu fet de 100 lliures. Aquesta obra havia d'executar-se «ab tota pulida 

i perfecció, conforme pertany a bon daurador». 

Les anotacions consignades en el «L1ibre de coses dignes de memoria del dit Monestir» assenyalen «10 

cost del retaule i del sagrari, en la quantitat de 970 lliures, en lloc de les 820 acreditades per Andreu 

Sala en dit rebut».  

Aquesta sensible diferencia, possiblement, equivaldria a la suma total de les quantitats pagades pel 

sagrari petit de la reserva, la imatge de la Mare de Déu de la Concepció i per l'obra del cambril per la 

part de fustes i pintor. A l'artífex daurador Francesc Mas li fou confiada la delicada labor de daurar els 

elements arquitectonics i de talla de l'esmentat retaule, i encara d'encarnar les figures que l'entornaven, 

previa la firma d'un contracte a preu fet, per la quantitat de 700 lliures barcelonines. Foren satisfetes 

en varis terminis, com així ho acrediten cinc rebuts signats en diferents dates, si bé comprovem que la  
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suma total percebuda excedeix de la quantitat inicial contractada.Actualment el retaule es troba en el 

creuer, banda dreta, enfront del Roser. La composició de les imatges ha variat un xic en el transcurs de 

tants canvis. Si comparem per exemple com estaven coHocades en l'església de Sant Jaume, observarem 

que en el primer cos hi ha ara, d'esquerra a dreta, santa Gertrudis, sant Antoni i santa Ecolastica. La 

imatge de sant Antoni en el temple parroquial de Sant Jaume de Barcelona, estava col' locada sobre una 

cartela. Aquesta escultura és també de l'escultor Andreu Sala. En lloc de sant Antoni hi havia una 

imatge de la Mare de Déu que desdeia del conjunt artístic. En el cos superior, ara trobem les imatges de 

sant Maür, sant Benet i sant Placido 1 al tercer cos les imatges de més petit tamany, de sant Bernat, 

santa Clara i santa Lutgarda. Corona el retaule de representació el Pare Etern. Les fornícules estan 

flanquejades per columnes salomoniques, adornades amb raims i fulles de cepo EIs arcs de les fornícules 

són de mig punt, als dos extrems de l'extradós hi ha uns cap s d'angels. L'intradós amb ornamentacions 

de fullatges, tots ells daurats. En el fris del retaule hi ha el bust de sant Gregori Magne i a l'altre 

costat, probablement, el de sant Isidor de Sevilla. Són també molt bonics uns angelets, nusos, rodejats 

de cards i altres motius ornamentals florals. 

Les capelles 

Les capelles actuals de la dreta tenen les mateixes característiques de lesja descrites de l'esquerra: s'han 

emprat els contraforts per a formar els sengles recintes, als quals s'entra per la nau lateral a través 

d'arcs de mig punt; no tenen altars -exceptuant el de Sant Josep- sinó solament imatges sobre lleixa.  

 

L'ordre de les mateixes és el següent, comencant pels peus de l'església: Sant Antoni de Padua (en el 

recinte, ja descrit del sotacor), Sant Josep, Mare de Déu del Carme, sepultura de Dr. Pere Tarrés, i Mare 

de Déu del Montserrat. Ultra aquestes capelles, també a ma dreta hi ha l'altar amb el retaule de l'antic 

convent de Santa Clara de Barcelona -ja descrit- i la capella del Santíssim al costat del presbiteri -

bessona a la de l'esquerra, o sigui la capella de la Puríssima. 

L'altar i la capella de Sant Josep estan protegits per una reixa. L'altar ésde marbre i els canelobres de 

fusta. Presideix una bonica imatge barroca de Sant losep que fou lliurada després de la guerra civil a 

l'església per una família sarrianenca. la en el segle XIX (principis) hi havia una administració de l'altar 

dedicat a Sant losep que estava en el mateix lloc que l'actual recinte. 

En la capella dedicada a la Mare de Déu del Carme, soIs hi ha una imatge (moderna) de talla sobre 

lleixa, figurant l'esmentada advocació. Era la capella dedicada -abans de la guerra- a sant Sebastia. 

El recinte destinat a la sepultura del Dr. Tarrés és decorat amb molta senzillesa. Una gran llosa de 

marbre negre tapa la tomba d'aquest tan estimat i exemplar sacerdot barceloní del qual s'ha iniciat el 

procés de beatificació. Un medalló de bronze representa la fa~ del Dr. Tarrés, obra de Nuet Martí. La 

inscripció és ben simple: «Dr. Pere Tarrés i Claret, Pvre.1905-1950». 

Capella de la Mare de Déu de Montserrat 

Al mig d'una fornícula d'arc de mig punt es troba la imatge de talla, del mateix tamany i proporcions de 

la que es venera al santuari de Montserrat. Als costats de la fornícula, pintures murals d' Adria Gual de  
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l'any 1943, segons la inscripció. Després de la mort d'aquest, foren continuades -pintures mural s 

d'ambdues parets laterals- per Lluís Pallares. Les d'Adria Gual representen diverses aHegories de 

Montserrat i de Catalunya en la seva historia i en el moment immediat després de la guerra civil del 

1936: un francisca demana la pau amb un ram d'olivera i la creu; un pelegrí venera agenollat la Mare 

de Déu; un personatge medieval ofereix la corona del principat; una cuirassa i llan~a simbolitzen les 

croades i victories deIs catalans; les arts -en estat de postració- són també. símbols als peus de la Mare 

de Déu; l'escut de Catalunya -un xic camuflat- es troba en la part superior. A la banda esquerra es 

representen un grup de monjos de Montserrat que simbolitzen l'estudi (llibres, codex, pergamins...), la 

litúrgia (creu processional, encensers, canelobres), el cant litúrgic (orgue) i l'abadia (bacul). Tot el 

conjunt -molt bonic- té tanmateix un ambient de malenconia. L'artista -creiem- ha volgut plasmar 

l'estat de postració de la cultura catalana després de la guerra civil. Les pintures de les parets laterals 

són ben diferents: representen els escolans de Montserrat. Malgrat que els colors i la composició són 

quasi identics a les d' Adria Gual, hom observa l'intent simplement decoratiu que ha volgut plasmar en 

elles l'artista Lluís Pallares. Els manca l'expressivitat i un cert to modernista que posseeixen les 

pintures centrals. 

La devoció a la Mare de Déu de Montserrat entre els sarrianencs fou també molt notable. La imatge  

gaudia d'un especial privilegi papal: la indulgencia plenaria (segons rescripte del 2 de setembre de 1909) 

per a tots els qui la veneres sin en la festa de la Mare de Déu de Montserrat(30). En el privilegi es diu  

 

que en la parroquia de Sarria una «ingent devoció» deIs feligresos obsequiava la Mare de Déu de 

Montserrat. 

Capella del Santissim 

La capella del Santíssim ocupa el recinte esquerre del costat del presbiterio Abans de la guerra del 1936 

fou notablement decorada. especialment per dos quadres que encara avui, malgrat foren destruHs, les 

seves reproduccions fotografiques, impacten molt gratament. Hi ha un dossierforca interessant en 

l'arxiu diocesa que exposa els passos seguits per al'aprovació de les esmentades pintures a l'oli de 

l'artista Lluís Felix i Barris. Eren dues escenes coHocades a les dues parets laterals que representaven 

la multiplicació deIs pans i peixos i el sant enterrament(32). El dictamen de l'arquitecte diocesa Enric 

Sagnier és totalment favorable: «1/ los bocetos presentados están muy bien trazados y pintados y 

merecen ser aprobados; 2/ los asuntos pintados en ellos están en armonía con los que dominan en la 

capilla; 3/ la colocación de aquellos cuadros constituirá un elemento decorativo de gran importancia y 

hasta necesario para completar la idea que se tuvo al proyectar aquel conjunto»(33). La capella del 

Santíssim era molt visitada pels feligresos de Sarria(34). Els dies festius cada 10 minuts es distribuia la 

comunió -fora de la missa(35L, i els vespres de qualsevol dia era tradicional fer «la visita». Costum que 

encara es recorda avui dia. 

Actualment la capella té les mateixes característiques arquitectoniques de la descrita cap ella bessona de 

la Puríssima. L'altar de marbre i el sagrari de metall daurat. Aquest recorda el manifestador que hi 

havia abans del 1936 en l'altar major. Té columnetes i capitells d'estil corinti. El coronen una petita  
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imatge (de bronze) del Salvador i 2 angels adoradors i un altre parell que porten en les mans un calze i 

una ancora. Sobre el sagrari hi ha una escultura, recent, que representa el Sagrat Cor de Jesús. 

Orfebreria: La Custodia 

Els inventaris als quals ens hem referit en capítols anteriors ens parlen del gran tresor artístic de la 

parroquia de Sarria. J a en les visites del 1414(36) i 1424(37) hi ha la referencia d'una custodia gotica. 

No sabem, pero, si és la custodia que avui es conserva en la parroquia. Durant el segle XVI les visites 

pastoral s descriuen una custodia de la qual el visitador exigeix que es facin alguns arranjaments. 

Aquesta no hi ha dubte que és la mateixa -encara que té algunes transformacions- que l'actual. 

Constantement en els inventaris hi ha referencies a l'esmentada custodia. Per exemple en les visites del 

1591(39), del 1592(40), i per tot els segles XVI i XVII. En la visita del 26 de novembre del 1884 se'ns 

diu «custodia de plata, un buen estado, pesa 15 libras con su armazón»(43). Mn. Basany en la resposta 

del qüestionari de la visita pastoral del 1921 la descriu així: «La custódia principal, de plata, estilo 

gótico elegante, bien que quizá tenga el pie un poco demasiado largo. Sobre ese pie, bien cancelado 

descansa el soporte del que arrancan cuatro pilares a manera de torres hasta la altura de palmo y medio 

y forman dos doseles o cúpulas laterales bajo las que hay, a la derecha la imagen de Santa Eulalia y San 

Vicente a la izquierda y del centro se eleva otra cúpula mayor que remata en cruz, bajo loa que se ajusta 

el viril, teniendo un ángel en cada uno de los cuatro ángulos»(44). Durant la guerra civil del 1936-39 es 

conserva; tanmateix i  després de la guerra fou restaurada per l'orfebre Sarrahima. 

 

Per a l'observació directa podem descriure-la. Té 90 x 33 x 18 

centímetres. És de plata sense daurar. El peu probablement 

no correspon al conjunt. La tija és poligonal amb motius 

típicament de decoració gotica. A tres quarts de tija, el nus 

amb petites gargoles. El primer cos de la custodia la forma 

una plataforma amb santa Eulalia i sant Vicenc (als dos 

costats) idos angels. Sobre dos suports s'aguanta el segon cos 

format per 3 dossers, pinacles i arcbotants. Afegida a la 

coberta una Mare de Déu del Roser amb nimbe.  

Corona tota la peca una creu (llatina) molt simple. No hem 

trobat el punxó(45). El viril d'or i pedres precioses fet abans 

de l'any 1921 fou destruit. Desaparegué en la guerra del 

1936(46). Actualment n'hi ha un altre d'or, pero més senzill. 

També en el temps de Mn. Basany es féu una gran custodia 

que desaparegué durante la guerra civi1. Actualment existeix 

una custodia moderna de plata i esmalts molt bonica, obra de 

l'orfebre Sarrahima. 

COPÓ  QUE PERTANY A SANT VICENÇ DE 
SARRIÀ. 
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4 . LA PLAÇA DE SARRIÀ: UN ESPAI VIU 

 

SARRIÀ: UN POBLE, UN  BARRI 

 
 
Amb la dita popular (Sarrià: vents, torrents, torres i convents), queda resumida tant la seva 

climatologia com els trets Essencials de la seva personalitat. 

Ja el 986 hi ha referències escrites de ( Siriano). El llinatge dels Sarria utilitzava, com a distintiu, la 

petxina, que més endavant ha esdevingut símbol al segell municipal i assolí gran importància al segle 

XIII i XIV (els seus membres van ser consellers de la ciutat). Sarrià existia el 980 amb una extensió 

doble que l’ actual. Pel nord, arribava al camí romà, de Barcelona a Octaviano (Sant Cugat). Incloïa el 

futur terme de Sant Gervasi fins a la riera de Vallcarca. Pel sud  

arribava a Santa Maria de Sants, i pel ponent, a Sant Just Desvern, Santa Creu d’ Olorda i 

Vallvidriera.  

Privilegis reials van donar a Sarrià, el 1927, dret a tenir batlle propi, tot i eximint-la de pagar 

determinats drets a Barcelona.  El 1283, però, la jurisdicció de Sarrià va ser otorgada als consellers de 

Barcelona.  

El 1334 l’abadessa del Monestir de Pedralbes va obtindre els drets sobre la parròquia de Sarrià, a canvi 

dels que posseïa a Sant Pere de Premià. El 1462 la població va ser incendiada i saquejada per les tropes 

franceses al Servei de Joan II,  a l’ inici de la guerra civil catalana. Com a conseqüència de la guerra de 

Successió i de la 

reorganització borbònica, va 

ser possible la independència 

municipal de Sarrià .Hi va 

passar a dependre, també 

municipalment fins a la 

segregació, 1836.  

El 1842, mentre Barcelona es 

trobava en rebel·lió contra la 

regència del general Espartero, 

aquest s’ instal·là a Sarrià per dirigir el setge de la ciutat. És coneguda la residència que el  

1874 va mantenir Josep Martí des del campanar, contra les tropes fidels al general Pavia, que havia 

dissolt la república. El 1835 unes tartanes , estirades per cavalls, sortien de la plaça Santa Anna i 

arribaven a la Plaça Major. El viatge durava una hora i quart i valia un ral. El nucli de població 

inicial va ser sagrera de Sant Vicenç.  

LA VIDA DE DIUMENGES AL BARRI 
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Al mateix segle X hi ha constància de la torre de Sarrià que rebia. El 1873 es va demanar permís per 

urbanitzar les terres del Mas pomaret. El 

1863 s’ inaugurà el tren de Sarrià amb 

tracció per vapor  fins a Via Augusta.  

El 1877 es va encendre l’ enllumenat de 

gas. El 1903 es va aconseguir el permís 

per urbanitzar el sector de nena Casas.  

El 1905 es va electrificar el tren, i el 1917 

aquest va arribar a Sant Cugat. El 1910 

es treuen cases adossades a l’ església parroquial, per obrir pas cap a la carretera de Cornellà que, des de 

llavors, s’ anomena Pg. De la Reina Elisenda. 

El 1916 hi ha una proposta municipal per utilitzar la llengua catalana a    l’ àmbit municipal .  

El 1921 s’ annexiona a Barcelona. El 1929 es va cobrir el trajecte del ferrocarril fins Sant Gervasi i el 

1953, fins poc abans de la primera estació de Sarrià. El 26 d’ agost del 1991 es van inaugurar els cinc 

túnels que perforen la serra de Collserola d’ Orient a Ponent per Vallvidriera. Tenen una extensió de 

12,5 km2 de recorregut i consten de tres viaductes.  Tenen sortida a la Floresta, Les Planes, Sant Cugat, 

Valldoreix, Mira-Sol i Rubí, a part de la connexió amb la A-7 i l’ autopista de Rubí – Terrassa. Tabasa 

es va encarregat de la construcció.  

 

Es calcula que al dia hi passen uns 16.000 

vehicles. El pressupost de l’ eix ha estat de 

28.687 milions de pessetes. El mes de març de 

1992  s’inaugurà el tram del segon cinturó 

entre Can Carelleu i el C/ Iradier.  La plaça 

Borràs és la peça clan. Els periòdics publicats 

a Sarrià van ser;  

(El crit), publicat pel casino el 1931;  

la Revista de l’ escola de Decoració, el 1913, 

el serrianès 1894,-1903;  

L’Autonomista:1902;  

(la consola ) 1919-1920 , (Autonomia 

Municipal) 1921 (Sarrià) 1923-1935 i el butlletí dc 

centre Excursionista dels Blaus. Que encara es 

publica ara. 

ESCUT DE SARRIÀ 

ACTIVITAT PLENA DELS HABITANTS 
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EDIFICIS NOTABLES 

 

Can Canals – Miralles: C/ Major de Sarrià, 74. 

Casalot de tres pisos amb balcons. Construïda al voltant de 1800.Té esgrafiats geomètrics. La façana 

principal dóna al jardí que des del carrer s’ hi accedeix per una porta de ferro. 

Can Daurà: C/ Pedro de la Creu, 41. 

Casa del segle XX, imitació de gòtic 

Can Llançà: C/ Major de Sarrià, 114.És un casalot senyorial del segle XVIII, de planta baixa i dos 

pisos. Les façanes cobertes d’ esgrafiats. A la planta baixa hi ha pastisseria Foix, que conserva la 

decoració antiga. Hi ha cinc balcons de ferro i rajoles. Sobre la porta d’ entrada hi ha un escut  

nobiliari. 

Can Margenat: C/ Major de Sarrià, 97 

Edifici de tres plantes entre mitjeres,  construcció en pedra d’ estil gòtic. La porta d’ accés presenta un 

arc de mig punt i balcó de pedra al primer pis. Coberta voltada sobre la galeria de finestres de l’ últim 

pis. Va ser restaurat el 1881 per Joan Carpinell, Mestre d’ obres. 

Can Mora:Pg. Reina Elisenda, 22 

Escola Tècnica Eulàlia. La va projectar l’ arquitecte Enric Sagnier. Consta de quatre plantes d’ estil 

goticista. Té la façana arrebossada. 

 

 

Can Pomaret C/ Pomaret, 25 

Avui seu de la clínica Ergos. 
 

Can Raspall: Pg/ de Manel Girona 

Té una inscripció de l’ any 1661. és una masia voltada de jardí, de la qual cal remarcar els grafiats. Des 

del 1935 és ocupada pel col·legi d’ estudis Generals Lluís Vives. El 1920 va ser reformada per l’ 

arquitecte J. Canaletas. 

Can Burell: Pg/ Reina Elisenda,2 

Es un exemple de les cases del Sarrià antic. Consta de planta baixa i pis. El portal de pedra de marc 

motllurat data del 1745, inscrita en un medalló amb les eines de picapedrer, al·ludint, potser, a l’ofici 

del primitiu propietari. Anomenada també Cal Mistaire perquè hi havia hagut una fàbrica de llumins 

que, segons els veïns , va ser la primera d’ espanya.  

Casa Alemany: C/ del General Vives, 29 

Edifici construït el 1900-1901 per Joan Rubió i Bellver. Construcció de maó i pedra, voltada de jardí. 

Obra de caràcter netament modernista. 

Casa Guarro: C/ Setantí 

Construïda per Antoni Puig Gairalt entre 1921 i 1923. És una casa tradicional catalana. 
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Cases del Carrer Canet:  

Habitatges en filera de dues plantes amb una cornisa correguda, que dóna unitat de conjunt. Tenen un 

balcó i la façana arrebossada. Són del patronat de l’ habitatge i se cedeixen en règim de lloguer als 

artesans del barri. 

Mercat de Sarrià: Pg/ de la Reina Elisenda, 8 

El van realitzar el 1910-1911 els arquitectes M. Coquillat i Arnau Calvet. Edifici d’ una sola nau 

Roberta a dues aigües i deforma rectangular. Estructura de cobriment metàl·lic i parets de totxo vist. 

Monestir de Pedralbes  

On hi havia grans pedreres de roca blanca (pedres albes) ,Elisenda de Montcada, vídua de Jaume II, va 

comprar, el 1326, una finca a Bernat de Sarrià. És una obra capdal del gòtic català. La nau  té st trams 

de volta ogival, amb capelles laterals entre contraforts. El claustre és una peça important de tres pisos,  

que té les mateixes mides que la Plaça Reial de Barcelona. Els arquitectes Ferrer Peiró i Domènec 

Granyer.  Es van encarregar de transformar la masia en monestir. Va adquirir el domini parroquial de 

Sarrià el 1335, a canvi dels que l’ abadessa tenia sobre Premià. Actualment no pertany al districte de 

Sarrià-Sant Gervasi, encara que el seu arxiu té força documentació de Sarrià. 

 

 

Portal de l’ entrada a la Casa Miralles: Pg/ de Manuel Girona, 55-61 

Antoni Gaudí va projectar el mur de tanca i el portal d’ accés el 1901-1902 . De línies ondulant, s’ hi 

obren dues portes; la menor, conserva la tanca de ferro original. En la restauració de 1977-1978 el 

conjunt va ser reforçat eliminant  pilars  i la reixa de la porta gran, fets per Domènec Sugrañes. 

Casa de la Vila: Plaça Consell de la Vila, 7 

Projecte de Francisco Mariné del 1896. Edifici de trasplantes, amb composició central de façanes i 

utilització d’ elements neoclàssics. 

Can Ponsic: C/ Domínguez Miralles I 

Obra del 1892 de l ‘arquitecte August Font i Carreras. És un casalot senyorial d’ estil goticista. La 

façana és emmarcada per dues torres quadrades, amb miradors rematats per merlets. Hi ha una capella 

adossada  a la façana  

posterior, i una torre de planta circular separada de l’ edifici. L’ edifici és voltat d’un jardí d’ arbres 

centenaris i de gran riquesa vegetal. La finca, cedida a l’ ajuntament el 1979, té una superfície de 3.206 

m2 És coneguda també con Can Alòs . 
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PERSONATGES DE SARRIÀ 

 
Salvador Andreu i Grau (Barcelona 1841-1928).  

Doctor en Farmàcia, organitzà un important laboratori que duu el seu nom. Inventà la pasta pectoral 

contra la tos i el paper de cigarrotes contra l’ asma, a més de les famoses pastilles del doctor Andreu.  

Tots aquest productes es van introduir amb molt d’ èxit al mercat d’ Amèrica llatina. Va ser l’ impulsor 

de les urbanitzacions a Sant Gervasi i Tibidabo a començaments d’aquest segle. 

Ignasi Barraquer i Barraquer (Barcelona 1884-1965) 

Oftalmòleg, portador d’ un seguit d’ innovacions en aquest camp. Va fundar la clínica que duu el seu 

nom l’ any 1941 al C/ alforja, considerada una de les millors de la seva especialitat. 

Josep Clarà i Ayats (Olot 1878-1958) 

Escultor del noucentisme, amb clares influències rodinianes. El fet de conèixer Isadora Duncan li va 

aportar més moviment a la seva obra. Per iniciativa de la seva germana Montserrat , el 1969 es va 

inaugurar el museu Clarà a la casa on hi havia viscut i on havia tingut el taller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Vicenç Foix i Mas (Barcelona 1893-1987) 

El seu mon abasta la lírica i també les arts plàstiques i la política. Fidel a l’ esperit Avantguardista, en 

la immediata postguerra, el trobem a l’ entorn del grup (Dau el set) d’ inspiració surrealista, on 

participen pintors i escriptors . Cap als anys 60, sempre entre Sarrià i el Port de la Selva, Foix comenta 

a projectar-se més enllà dels cercles minoritaris d’ avantguarda , i la seva obra és coneguda i valorada. 

El 64 publica en un sol volum les obres poètiques .Fou l’ animador  

de la revista sarrianenca  (La cónsola) 1919-1920. Premi ciutat de Barcelona (1985), Medalla d’ or de 

la ciutat de Barcelona(1980) Permio Nacional de las letras Españolas (1984), entre d’ altres. 

Continuador de la indústria familiar de pastisseria. 
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Joan Maragall i Gorina ( Barcelona 1860-1911)   

És un dels escriptors més representatius del Modernisme Català. A través del periodisme i més 

limitadament de la poesia, esdevé la consciència crítica de la burgesia i per això va ser anomenat l’ 

anarquista de Sant Gervasi. Va col·laborar a la revista l’avenç. Va descobrir Nietzshe i els romàntics 

alemanys, com Goethe i Novalis i va publicar traduccions. El 1903 es proclama president de l’ ateneu 

de Barcelona. És considerat el primer autor modern de la  

literatura catalana. La seva producció poètica va ser publicada en els llibres “poesies, visions i cants, 

Les disperses, Enllà i seqüencies, que abasten temes romàntics, èpics i nacionalistes. Dins la seva obra 

trobem escrits de prosa i en vers dedicats al barri de Sant Gervasi i a Vallvidriera. A partir de l’ agost 

del 1899 es va traslladar el seu domicili a Sant Gervasi. La torre on va viure va ser cedida recentment a 

la Generalitat com arxiu dipositari del seu fons personal. 
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5. DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA  

 

 
L’ ESGLÈSIA DE SANT VICENÇ 

 

La fàbrica 

Com hem indicat, hi ha constància documental dels tres temples successius de la parròquia de Sarrià i de 

llurs emplaçaments. El romànic i el gòtic està ven fonamentalment en el mateix lloc que l'actual, encara 

que l'orientació de la nau i del presbiteri no coincidien amb el tercer temple. De l'església gòtica (finals 

del XIV) tenim un gravat popular de principis del XVIII, segons el qual podem deduir que era una 

fàbrica molt senzilla, d'una sola nau i torre amb teulada a quatre vessants, d'aspecte semblant a l'actual 

de Sant Genis dels Agudells.  

Molt probablement, l'interior de la nau gòtica, va ser  representada en el retaule de Jaume Huguet en 

l'escena de l'ordenació. 

 

La fabrica: part exterior 

És de paredat, no arrebossat, exceptuant la façana i l'últim cos del campanar que és de pedra picada de 

Montjuïc, amb uns  

 

 

 

 

 

 

 

 

regulars carreus. Les arestes també són de 

carreus. Hi ha contraforts i ulls de bou 

cegats al voltant de la nau central. D'estil 

neoclàssic com els altres monuments 

construïts per l'arquitecte Mas. La teulada 

és de dues vessants, excepte el cos de la 

cúpula que és de quatre vessants. Per 

suplir l'entrada de llum que no dóna la 

cúpula cega, l'any 1917 s'obriren dos 

finestrals semicirculars en els murs de les dues testeres del creuer segons el projecte de l'arquitecte Enric 

Sagnier. 

 

 

 

COBERTA A DOS AIGÜES 
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La façana 

El frontó està coronat amb una creu de pedra, es poden distingir clarament dos cossos. Entre aquests hi 

ha una cornisa. El cos inferior té la portada quadrada, flanquejada  

per dues franges enfonsades a cada costat que es transformen, en la part superior, en sengles mitjos 

capitells d'estil jònic, sobre els quals es recolza una petita cornisa. També la portada quadrada repeteix 

les franges enfonsades (una a cada costat), capitells corintis i cornisa, al centre l'escut de Sarrià. Sobre 

aquest conjunt hi ha una fornícula d'arc de mig punt amb la imatge moderna de pedra del sant titular de 

la parròquia.  

Flanquejant la fornícula, dos florons molt estilitzats. El segon cos de la façana és semblant al primer, 

però els basaments i capitells són molt més senzills. Al mig d'aquest cos hi ha un rosetó. El frontó és 

triangular sense cap adornament, coronat amb una creu llatina al mig de la qual hi ha un medalló 

circular amb l'escut de Sarrià. 

Campanar 

Als dos costats de la façana s'aixequen dues torres. Tanmateix, la de la dreta només  

arriba a l’alçada de la creu del frontó. L'altra es converteix en un esvelt campanar. Aquest, en el seu 

cos inferior, és quadrat, però, en el superior, es converteix en octogonal. Al bell mig d'aquest hi ha 

l'esfera del rellotge. Separa el segon i tercer cos  

 

 

 

una motllura. El cos superior posseeix vuit obertures, per a les campanes, de mig punt. Corona el 

campanar una típica balustrada amb les campanes del rellotge i el penell. Abans de 1936 hi havia cinc 

campanes que foren beneïdes el 7 de juny de 1886. Una d'elles fou retratada precisament en el moment 

que la van tirar daltabaix. Actualment hi ha quatre campanes (del 1940), les dues del rellotge. Van ser 

foses per M. Mestres (Barcelona). Les inscripcions gravades que porten diuen: 

Primera campana: «+ CHRISTUS VINCIT + CHRISTUS REGNA T + CHRISTUS IMPERA T + I 

VINCENTIA NOMINOR EX AEQUO I AB HUJUS ECCLESIAE DIVO PATRONO ET I 

MEO TE CAMILLIUM MARGENAT TOBELLA TEQUE I JULIAM MERCADER A 

MARFA LUSTRALES PARENTES MEOS I PERDILECTOS ET VOS OMNES  

QUOS ET NUNTIO ET PLANGO I ILLECEBRIS MUNDI DEVICTIS INTER SUPEROS 

VINCENTES IN COELO I EXOPTO AB HAC DIE XXIV MARTII MCMXL EXORDII MEI 

IN IXTO FELICITER». (Hi ha una imatge de sant Vicenç). 
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