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La setmana Tràgica a Sitges
Els fets de Barcelona

El que va passar a Barcelona durant la setmana Tràgica 
és prou conegut. El 9 de juliol de 1909 es va produir un 
atac de rifenys al ferrocarril que anava a les mines de 

Desula, prop de Melilla, propietat del comte de Romanones i 
de la família Güell. El govern, presidit per Maura, va voler cas-
tigar els atacants i va mobilitzar, a Madrid i a Catalunya, sol-
dats de les lleves que anaven de 1902 a 1907, molts dels quals, 
després de tornar a la vida civil s'havien casat i tenien fills, i va 
decidir que els primers a anar a l'Àfrica fossin els catalans. El 
malestar va ser enorme.

L'embarcament va començar l'11 de juliol al port de Barce-
lona i va continuar els dies següents. Cap al dia 18 va arribar 
la notícia que en un atac al mont Gurugú havien mort 300 
reservistes, i això va fer augmentar la indignació. Hi va ha-
ver manifestacions i xocs amb la policia, i es decidí organitzar 
una vaga general. El comitè de vaga es va constituir el dia 24, 
amb participació de socialistes, anarquistes i els republicans 
federals de Lerroux i es va convocar la vaga per al dilluns dia 
26 de juliol.

La vaga va ser un èxit, i Barcelona va quedar paralitzada i 
aïllada. El capità general va proclamar l’estat de guerra i al 
passeig de Colom una manifestació va ser dissolta a trets per 
la guàrdia civil. Això va escalfar encara més l'ambient, i ele-
ments radicals anticlericals d'organitzacions anarquistes i 
lerrouxistes van aconseguir dirigir la revolta, en comptes de 
contra la guerra, contra institucions i edificis religiosos apro-
fitant un sentiment difús existent d'irritació per l'orgull, els 
privilegis, la mentalitat conservadora i la bona relació de les 
institucions i ordes religiosos amb les classes dominants. Van 
ser només una minoria, però la majoria de la població no s'hi 
va oposar, alguns per por i altres perquè hi estaven, encara que 
fos només parcialment, d'acord.

La mitjanit del dia 26 hi va haver una primera crema, el Pa-
tronat Obrer de sant Josep, dels germans maristes del poble 
Nou. L'endemà, dimarts 27, molts carrers de Barcelona es van 
omplir de barricades, molta gent es va proveir d'armes i molts 
edificis religiosos van començar a cremar. Es van profanar 
tombes de monges buscant senyals de les tortures a què, deien 
els profanadors, se les sotmetia. En arribar la nit havien estat 
incendiats 31 edificis de la ciutat i la rodalia. Tot el dimecres 
dia 28, va seguir la violència anticlerical i intercanvis de trets 
entre els assaltants i la policia i guàrdia civil, i a la tarda van 
començar a arribar tropes procedents de València i Saragossa.

L'endemà 29, l’exèrcit va anar ocupant els barris amb més re-
voltats, els de mar, el poble Nou, el Clot i Sant Martí de Pro-
vençals. El divendres 30, van ocupar Sant Andreu i el dissabte 
31 el barri d'Horta. L'endemà, diumenge 1 d'agost, la vida va 
tornar a la normalitat, hi va haver tramvies i diaris i es van 
dir les misses habituals i el dilluns 2, primer dia laboral, els 
treballadors van anar tranquil·lament a la feina. El balanç fi-
nal de la revolta, va ser de 80 edificis religiosos i 32 edificis →

Ignasi Ma Muntaner

↑
A dalt, coneguda fotografia, feta des de Montjuïc el dia 27 de juliol, on 

es veuen les fumeres de les esglésies incendiades. A baix, al passeig de 
Colom, soldats de cavalleria enviats a Barcelona. Domini Públic.
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→ civils cremats, 117 morts –3 religiosos, 8 militars i 106 ci-
vils– i 441 ferits –124 militars i 317 civils–. I una enorme sen-
sació de desgavell, de brutalitat i del descobriment d'unes 
clavegueres socials insospitades que en qualsevol moment 
podien tornar a sortir a la superfície.

La setmana Tràgica a la resta 
de Catalunya i a Sitges

Però la setmana Tràgica no va ser un fenomen només bar-
celoní, va afectar tot Catalunya. Pràcticament totes les po-
blacions catalanes es van adherir a la protesta de la ciutat de 
Barcelona contra l'enviament de reservistes a l'Àfrica, si bé 
no als incidents anticlericals que hi va haver a continuació. 
D'aquests, només n'hi va haver a algunes ciutats i poblacions 
grans. Es parla de Badalona i Sant Adrià del Besòs prop de 
Barcelona, Mataró i Premià de Mar al Maresme, Sabadell i 
Granollers al Vallès, Manresa al Bages, Palamós, Calonge, San 
Feliu de Guíxols i Palafrugell a l'Empordà, i Cassà, a la Selva.

Què va passar a Sitges? Que jo sàpiga, no s'ha fet cap estudi 
sobre la setmana Tràgica sitgetana, principalment perquè no 
hi ha prou material informatiu. Les actes i altres documents 
municipals parlen molt poc dels fets esdevinguts. De les pu-
blicacions locals, el Baluart va ignorar el que estava passant i 
es limità a consignar els fets diguem-ne oficials, decrets del 
govern, alliberament de presos etc. L'Eco diu moltes més co-
ses que el Baluart, però presenta una versió suau del que va 
passar i omet intencionadament fets violents encara que de 
violents no en van ser gaires–. Queden les memòries i records 
personals. Potser n'hi ha, però no han sortit a la llum. Només 
he pogut veure unes poques línies sobre la setmana Tràgica 
sitgetana, escrites per Magí Soler i Magrans dintre de les se-
ves anotacions sobre fets esdevinguts a Sitges. Però és un text 
molt curt i, a més, Magí Soler, nascut l'any 1911 no va viure la 
setmana personalment. Per tant el retrat que es pot fer de la 
setmana Tràgica a Sitges és molt incomplet, però, per ara, és 
l'únic possible.

Els dies 25 i 26 de juliol 
a Sitges i Vilanova

El comitè va convocar la vaga per al dilluns 26, però a Vilano-
va n'hi hagué un pròleg. "El diumenge dia 25 a la tarda s'or-
ganitzà a la plaça de la Vila una manifestació de 400 o 500 
persones que obligà a suspendre les funcions de teatre i altres 
formes d'esbarjo" 1. I segons l'Eco, a Vilanova "la intranquilidad 
comenzó el domingo anterior [25 de juliol]"2. De manera que, 
tement que la situació es compliqués, el dilluns 26 els guàrdies 
civils de Sitges van ser traslladats a Vilanova i només van que-
dar a Sitges com a força armada, els carrabiners 3. El dilluns 26 
havia de ser el primer dia de la vaga, però tant a Sitges com a 
Vilanova va ser un dia normal. Van esperar a veure què pas-
sava a Barcelona, i només després de comprovar que la vaga 
havia estat seguida massivament, s’hi van afegir Sitges i Vi-
lanova.

El dimarts dia 27 de juliol
L'Eco explica el que va passar. El dimarts dia 27 "la protesta 
contra la guerra... halló también eco en esta villa, consigui-
endo, las agrupaciones obreras aquí constituidas, que el pa-
sado martes cerraran sus puertas los establecimientos fabri-
les, las sociedades recreativas y los comercios, así como que 
holgaran los industriales y operarios de toda clase de ofici-
os, pudiendo afirmarse fue la referida manifestación la más 
unánime que Sitges ha presenciado" 4.

L'Eco no parla de cap altra violència, però hi degué haver 
alguna cosa més, perquè si hi va haver sitgetans que es van 
passar set mesos a la presó no podia ser només per no ha-
ver anat a treballar. No sembla que s'ataqués cap edifici, ni 
religiós ni civil, perquè n'hauria quedat record, però no va 
faltar un clàssic d'aquesta mena de revoltes, la interrup-
ció de les comunicacions. Magí Soler Magrans explica que 
"elementos revolucionarios asaltaron la oficina de correos y 
telégrafos, situada en los bajos del la casa de la Villa, en el 
ángulo frente a la calle Mayor. Sacaron a la calle la máquina 

telegráfica y la destruyeron. Después se dirigieron a la playa 
de San Sebastián encaramándose en el poste situado entre 
el portal i can Negret, junto a la playa, y cortaron el cable 
eléctrico". Un d'aquests "elementos revolucionarios", era 
Francesc Ventura Pastor, posteriorment encausat pel "corte 
de la via telegráfica" 5.

Com a conseqüència de la interrupció de les comunicacions, 
ferroviàries i telegràfiques, Sitges va quedar incomunicada, 
sense saber què passava a Barcelona. Diu l'Eco que "este ve-
cindario, como muchos otros, se halla incomunicado no solo 
con Barcelona sino con el resto del mundo, pues... solo se han 
recibido noticias sueltas de particulares, que, con mucho tra-
bajo, han puesto a salvo su persona, huyendo de la capital, 
pero aún ellas resultan confusas y contradictorias" 6.

Els que es van haver d'enfrontar a aquests disturbis van ser 
els carrabiners. El ban que imposava la llei marcial "fue 
proclamado en esta villa el martes último [dia 27], asumi-
endo en consecuencia el mando de la misma el digno señor 
capitán del cuerpo de carabineros, don Saturnino Valverde 
Mazo" 7.

A la veïna Vilanova els fets del dia 27 van ser més greus, es 
van arrancar rails, es van tallar els cables telegràfics, es van 
cremar les casetes de consums a les entrades de la població, 
es va interrompre el subministrament de gas i no es va fa-
bricar pa 8. Hi va haver guàrdies municipals agredits i algun 
d'ells fou ferit greument. El que es va fer càrrec de controlar 
l'ordre públic va ser el regiment de cavalleria existent a la po-
blació 9.

La resta de la setmana 
i els dies 1 i 2
Els altres dies de la setmana, del dimecres 28 al dissabte 31, a 
Barcelona van seguir els incidents greus, però no va passar el 
mateix a Sitges i Vilanova. Devia continuar la vaga però mes 
difuminada i degueren molts els que van tornar a la feina. El 
dia 29 hi va haver sessió del govern municipal i segons sem-
bla, no se va tractar de res del que estava passant. I si el diu-
menge 1, a Barcelona hi va haver pau i els serveis públics van 
tornar a funcionar, a Sitges va passar el mateix, es van resta-
blir les comunicacions telegràfiques 10 i va sortir normalment 
l'Eco, que molt breument, discretament, sense comprometre's 
ni donar noms, va fer un resum del que havia passat a Sitges 
durant la setmana.

El que no va sortir va ser el Baluart. El 8 d'agost es justificava: 
"Ateses les anormals circumnstàncies [sic] per què atravessà-
rem la setmana anterior, a ben segur els nostres llegidors no 
devien extranyarse de què interrompíssem ab ells la nostra 
acostumada comunicació setmanal" 11. No va dir res del que 
havia passat a Sitges, i només va fer referències vagues als fets 
de Barcelona.

La repressió
El dilluns dia 2, primer de la setmana els trens van tornar 
a circular, es van tornar a rebre els diaris de Barcelona i els 
guàrdies civils desplaçats a Vilanova van tornar a Sitges. El 
dia 5, al Vinyet, no es van fer les tradicionals ballades de la 
tarda del dia de la festa 12. Cap al 10 d'agost, es va suprimir 

l'estat de guerra a la província de Barcelona, però continuà 
en vigor la suspensió de les garanties constitucionals, de ma-
nera que els ajuntaments es van encarregar del control de la 
premsa. Des del 15 d'agost l'Eco va anar justificant els espais 
en blanc del setmanari avisant que "este numero ha sido cen-
surado por el alcalde accidental Pedro Carbonell Mestre" 13.

Acabats els incendis, les barricades i els morts, s'havia de cas-
tigar els culpables, i el govern d'Antonio Maura va començar 
la feina aviat, a començaments d'agost. A cada partit judicial 
es van crear tribunals militars per jutjar els delictes d'haver 
portat armes, aixecat barricades i haver atacat els transports o 
els serveis públics. Incendiar i saquejar convents i atacar cler-
gues i monges van ser considerats delictes civils, que s’havien 
de jutjar als tribunals també civils.

Tement el que els podia passar, molts dels que havien par-
ticipat en els aldarulls va fugir del país, la majoria a França. 
Es parla d'unes 2.000 persones. A Sitges també n'hi va haver 
casos. Magí Soler diu que "de los revolucionarios de Sitges, 
algunos consiguieron pasar al extranjero y ya no volvieron 
más a España". Però la majoria dels culpables es va quedar, i 
cap a la segona meitat del mes d'agost van començar els em-
presonaments en espera de judici. Es van obrir 739 causes, 216 
d'elles en consells de guerra i es van processar 1.728 individus, 
214 d'ells en rebel·lia per haver marxat a l'estranger. D'aques-
tes causes, 469 va ser sobresegudes, en altres 584 els acusats 
van ser absolts, hi va haver 658 condemnes a diferents penes 
de presó, 59 de les quals a cadena perpètua, i 17 condemnes 
a penes de mort, 5 de les quals es van complir 114. Aquestes 
xifres deuen ser de només la ciutat de Barcelona, i afegint-hi 
els processos de la resta de Catalunya es parla d'entre 2.000 i 
2.500 persones encausades.

Empresonament de sitgetans
El tribunal militar de Vilanova, presidit pel tinent Rafael Ba-
rado Casellas, del regiment de cavalleria d'Almansa número 
18, aquarterat a Vilanova 15, va demanar als ajuntaments de la 
seva jurisdicció una relació dels fets esdevinguts i de les per-
sones que hi havien intervingut. Sembla que a Sitges, els que 
van fer la llista van ser l'alcalde, alguns regidors, empleats de 
l'ajuntament i diversos veïns, a qui l'Eco va acusar repetida-
ment d'haver-la fet per perjudicar els seus adversaris polítics, 
mentre que els autors deien que havien hagut d'obeir el tribu-
nal, i que només eren testimonis.

Amb les llistes a la mà, en la segona quinzena d'agost el tribu-
nal de Vilanova va començar a detenir i empresonar possibles 
culpables. El primer cas de què es parla a Sitges, no va ser d'un 
sitgetà sinó un vilanoví 16, però després, van ser empresonats 
dotze sitgetans. El primer Francesc Ventura Pastor 17, i el 25 
d'agost, Joan Duran i Ferret, cap dels socialistes a Sitges 18. 
Sorprenentment, fora d'un cas concret, ni l'Eco ni el Baluart 
van dir res d'aquests empresonaments. No en van parlar fins 
que, mesos mes tard, els presos van ser alliberats, a meitat de 
desembre. Temien pel bon nom de Sitges? No volien molestar 
els familiars dels presos? Esperaven, ingènuament, que la re-
tenció fos curta i que no valia la pena parlar-ne?

El cas concret a què he fet referència és el del regidor del partit 
socialista, Josep Carbonell Company. En la sessió municipal 
del 2 de setembre, l'ajuntament va comunicar haver rebut un 
ofici del tribunal militar que li feia saber que el regidor esta-
va detingut a Vilanova, i també que havia rebut una carta del 
regidor, comunicant que no podia seguir en l'exercici del seu 
càrrec 19.

La lenta posada en llibertat
Cal suposar que els familiars i amics dels presos es van mou-
re per a aconseguir el seu alliberament. No sembla, en canvi, 
que hi tinguessin gaire interès ni l'ajuntament ni el diputat 
de la Lliga Regionalista Josep Bertran i Musitu, representant 
del districte electoral de Vilanova a les corts de Madrid. En la 
sessió municipal de 4 de novembre de 1909, el regidor Vicenç 
Guillot lamentava que "mientras que otros señores diputados 
han conseguido la libertad de los detenidos en sus respectivos 
distritos con motivo de los sucesos de julio último, don José 
Bertrán Musitu no se ha preocupado para nada de los deteni-

dos en Villanueva i la Geltrú, por lo cual pidió se procure con 
todos interés la libertad de los mismos", i la presidència de la 
sessió, l'alcalde Francesc Batlle Gené, es va limitar a dir que 
creia "que así se logrará" 20.

Però no "se logró" fins un mes i mig més tard. El primer alli-
berament de presos sitgetans va ser el 16 de desembre de 
1909. Van sortir, en llibertat provisional, fins a ser jutjats, Jo-
sep Bayot Esteve, Josep Tutusaus Almirall, Joan Montserrat 
Matas i Leon Cabero Muñoz. Van quedar a la presó, tement 
molt pel seu futur, altres vuit presos. Segons l'Eco, "escri-
ben estos [presos] desde las cárceles de Villanueva y Geltrú, 
que se hallan anonadados ante los gravísimos cargos contra 
ellos formulados por la autoridad gubernativa local, por sus 
empleados y por otros vecinos, pues las ocurrencias locales 
del último julio carecieron aquí de importancia" 21. També 
en parla Magí Soler Magrans: "Los revolucionarios de Sit-
ges... fueron detenidos, pasando muy malos ratos, pues se 
creía que los fusilarían".

Passats 45 dies, hi hagué una segona posada en llibertat de 
presos sitgetans. Va ser el dia 30 de gener, i els que van tor-
nar a casa van ser Salvador Domingo Vivó, Joan Cañameras 
Ferrer i Pere Urgellès Badia: "Tras muy insistentes gestiones, 
consiguieron su libertad provisional los otros tres detenidos 
a pretexto de los sucesos de julio en esta villa... Quedan to-
davía en las cárceles del partido los cuatro significados so-
cialistas... así como el que fue detenido en primer lugar" 22.

L'indult

Quedaven, doncs, els socialistes Joan Duran Ferret, Josep 
Carbonell Company, Andreu Bosch Domingo, Rafael Martín 
Hernàndez, i també "el que fue detenido en primer lugar", 
Francesc Ventura Pastor. Tots ells van ser alliberats el 24 de 
febrer quan es va concedir indult general a la gran majoria 
dels condemnats i encausats que havien participat en els 
fets de la setmana Tràgica.

El cap de govern Antonio Maura havia estat el causant de la 
setmana Tràgica i el que va ordenar la dura repressió pos-
terior. Molt criticat, va presentar la dimissió al rei, que, en 
contra del que ell esperava, la va acceptar. El 21 d'octubre de 
1909 el va substituir Segismundo Moret, que va tenir sobre 
la taula la concessió de l'indult sense acabar-se de decidir i 
va dimitir el 9 de febrer de 1910. I el va substituir José Cana-
lejas, que només quinze dies després del seu nomenament, 
el 23 de febrer, va fer públic el decret d'indult al diari oficial, 
Gaceta de Madrid.

S'indultava els que ja havien estat condemnats, tret dels 
"culpables de los delitos comunes... así como también los 
que lo fueron de insulto o agresión a la fuerza armada". I 
pel que fa als encara pendents de procés "por los delitos no 
exceptuados que se enumeran en el artículo anterior..., los 
tribunales, sin más trámites, acordarán el sobreseimiento 
libre".

Tots els encausats sitgetans entraven en les condicions de 
l'indult. Per tant, els que ja eren a casa van veure confirmada 
la seva llibertat i els que eren a la presó de Vilanova en van 
poder sortir. Diu l'Eco que "en la capitanía general de Ca-
taluña se ha procedido con tanta diligencia a su aplicación 
[del decret d'indult] que al día siguiente fueron puestos en 
libertad provisional los cinco presos de esta villa Francisco 

Ventura Pastor, Juan Duran Ferret, Andrés Bosch Domingo, 
José Carbonell Company, y Rafael Martín Hernández... La 
fausta nueva divulgóse muy pronto entre el vecindario, sien-
do a centenares los compañeros de los libertados que fueron 
a recibirles a la estación ferroviaria, a la llegada del tren de 
las 6 de la tarde" 23.

Com a cloenda de la setmana tràgica sitgetana, el 3 de març 
de 1910, en la sessió municipal, "el presidente [Pere Carbo-
nell Mestre]... propone se consigne en acta la satisfacción del 
consistorio por la libertad de los presos políticos de Sitges, 
el deseo de que la misma se convierta en definitiva... Se ad-
hiere desde luego el señor Mitjans [veu de l'oposició] a todo 
lo propuesto, pero hace constar que el pueblo habría visto 
con gusto la renuncia de cuantos concejales y empleados se 
conjuraron para lograr la prisión del concejal Carbonell y de 
los restantes once encausados en esta villa por los sucesos 
del julio último. Don Pedro Carbonell... suplica a Mitjans 
retire su manifestación, pero el mismo insiste que conste en 
acta" 24.

Amb l'indult es va acabar la problemàtica personal origina-
da a Sitges pels fets de la setmana Tràgica, però no es van 
arreglar els problemes soterrats existents i en van quedar les 
arrels. Trenta anys després, el juliol de 1936, els fets de la 
setmana Tràgica van rebrotar d’una manera molt més greu, 
amb una brutalitat que fins aleshores la vila no havia cone-
gut. Però aquesta és una altra història, molt més propera, 
molt més coneguda i molt més estudiada.

↑
Un dels sitgetans empresonats a Vilanova, el dirigent socialista Joan Duran i Ferret
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del jutge de Vilanova la que suspenia Josep Carbonell Company 
de l'exercici de les seves funcions a l'ajuntament (Baluart 
10.X.1909 p 3).

20. Eco 7.XI.1909 p 2. En canvi, segons Puig Rovira, l'actitud 
de l'alcalde de Vilanova va ser molt diferent: "L’alcalde es va 
interessar immediatament pels detinguts, [i] el 21 d’agost, nou 
ja estaven en llibertat".

21. Eco 19.XII.1909 p 2. El Baluart 19.XII.1909 dóna també, molt 
breument, la noticia.

22. 22 Eco 6.II.1910 p 2, Baluart 6.II.1910 p 1.
23. 23 Eco 27.II.1910 p 3, Baluart 27.II.1910 p 1.
24. 24 Eco 6.III.1910 p 2.

Amb les llistes a la mà en 
la segona quinzena d’agost 
el tribunal de Vilanova va 
començar a deternir 
i empresonar possibles 
culpables (…) dotze sitgetans.
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↑
Absis de l’esgèsia de Sant Jaume, a Moja,

amb les pintures d’Agustí Ferrer Pino

L’església de Sant Jaume de 
Moja i Agustí Ferrer Pino

Arrel de la celebració dels 150 anys de l’església de Moja, el 
Grup de la Recerca de la Memòria Històrica de l’Ateneu Mo-
genc va presentar el juliol passat el seu tercer quadern his-
tòric anomenat L’església Sant Jaume de Moja. Fets i Orígens, 
dedicat a la història d’aquesta parròquia del terme munici-
pal d’Olèrdola. És interessant poder fer-ne esment en el But-
lletí del Grup d’Estudis Sitgetans perquè un dels capítols de 
la publicació està dedicat a les pintures que l’artista sitgetà 
Agustí Ferrer Pino va realitzar en aquesta església. La inici-
ativa del Grup de Recerca Ateneu Mogenc i la publicació del 
quadern amb aquest capítol de les pintures de Ferrer Pino 
ha servit per apropar una mica la història i la cultura entre 
Sitges i el poble de Moja. 

L’Església de Sant Jaume de Moja va ser projectada per Je-
roni Granell i Mundet a fi nals del segle XIX. Agustí Ferrer va 
fer dues intervencions pictòriques en diferents anys en l’ab-
sis d’aquesta església. Les primeres pintures murals que va 
realitzar van ser l’any 1927 però ja no existeixen per la crema 
de l’església l’any 1936. Agustí Ferrer va tornar-les a pintar 
l’any 1941, essent aquestes les que perviuen actualment. Les 
pintures estan situades en l’absis i en algunes capelles de 
les naus laterals de l’església. Tanmateix, el projecte inicial 
que Josep Mestre (fi ll d’americanos) li va encarregar a Agustí 
Ferrer consta de quatre pintures, tres emplaçades entre les 
columnes adossades de l’absis i la quarta que ocupa tota la 
volta de la part superior de l’absis.

Quan Ferrer Pino porta a terme les primeres pintures de 
l’any 1927 ja havia pintat algunes de les obres murals més 
conegudes a Sitges, com la capella de l’Hospital de Sant 
Joan, el cambril de l’església del Vinyet, la façana i el sostre 
del Teatre Prado o la decoració de la Casa de Correus. Per 
tant, és una època prolífi ca i creativa del pintor, i malgrat 
aquestes pintures de l’any 1927 es van perdre, alguns dels di-
buixos localitzats en la recerca sobre la seva obra han servit 
per poder reconstruir, en part, quin aspecte haurien pogut 
tenir aquelles pintures desaparegudes. 

En tot cas, les pintures actuals, realitzades l’any 1941, estan 
emplaçades en el mateix lloc de l’absis de l’església, i respo-

Toni Sangrà Boladeras
tonisangra@ub.edu

DEL 3 DE SETEMBRE
AL 17 D’0CTUBRE

Tota pedra fa paret. La 
pedra seca a Catalunya
Exposició a Can Falç de Mar.

DEL 4 AL 19 DE SETEMBRE

Exposició del Concurs 
fotogràfi c de Festa Major 
de Sitges
Sala d'actes del G.E.S.
Espai Cultural Pere Stämpfli

16 DE SETEMBRE

El català tranquil i
Molt a favor
Presentació dels llibres d’Enric Gomà en el 
marc del Correllengua 2021.

DEL 29 D’OCTUBRE AL
28 DE NOVEMBRE

Pintures d’Antoni Mut 
Centenari del seu naixement (1921-2021).
Sala d’actes del Grup d’Estudis Sitgetans.
Espai Cultural Pere Stämpfli 

DE L’1 AL 14 DE DESEMBRE

Exposició coŀ lectivade socis
Sala d'actes del G.E.S.
Espai Cultural Pere Stämpfli

CORPUS.
LA FESTA

DE LES FESTES

LES CATIFES
DE CORPUS
DE L’INSTITUT

JOAN RAMON BENAPRÈS
El passat 14 de maig tingué lloc a les terrasses de la Fundació 
Stämpfl i la presentació del llibre Corpus. La festa de les festes,
per part del seu autor el folklorista Amadeu Carbó i Martorell.

L’acte, introduït per Jordi Cubillos, comptà amb la par-
ticipació d’Eduard Tomàs, autor del llibre Corpus i la festa. 
Història i evolució del Corpus de Sitges (1360-2017). En un to 
amè i distés Carbó explicà l’origen i les característiques de la 
festivitat del Corpus, amb especial incidència a la festivitat a 
Barcelona. Una festa que l’any 2020 celebrà 700 anys d’his-
tòria a Barcelona, i que recentment ha estat declarada com a 
Festa Patrimonial d’Interès Nacional.

Carbó incidí en el perquè cal considerar el Corpus com la 
festa de les festes. Un esdeveniment en el que hi participaven 
tot els estaments socials, tot acompanyant la presidència de 
la custodia entronitzada. Un model de festa que perdura en-
cara avui dia, i que com ens recordà l’Eduard Tomàs esta en 
l’origen de diverses de les peculiaritats locals dels elements 
festius  a Sitges.

El 28 de juny d’enguany, es va presentar a la seu del G.E.S. 
del carrer d’en Bosc, el llibre Les Catifes de Corpus de l’Institut 
Joan Ramon Benaprès. 

En són autors Carlos Aguilar i Natàlia Fornells, antics alum-
nes de l’Institut Joan Ramon Benaprès de Sitges. Presenta 
amb detall un estudi de les catifes fl orals pel Corpus que des 
de l’any 2002 fi ns el 2019 van elaborar les successives gene-
racions d’alumnes del centre. 

Reuneix el treball de recerca de batxillerat dels dos autors, 
dividit en dues parts; la primera, de Carlos Aguilar compren 
des del 2002 fi ns el 2010, la segona des del 20111 fi ns el 2019.

El fet de tenir com origen un treball escolar no ha de fer creu-
re en una obra menor. La metodologia i la riquesa informa-
tiva i documental que conté donen fe del rigor d’estudiants 
i professors  en l’àmbit no només docent sinó investigador.  

nen a l’estil realista que caracteritza l’obra de Ferrer d’aques-
ta època. El conjunt de les quatre pintures de gran format, 
d’uns tres metres d’alçada per dos d’amplada, segueix la 
mateixa distribució que les pintures de l’any 1927. A la banda 
esquerra hi ha pintada una al· legoria de Sant Jordi matant el 
drac, la pintura central és una representació de Sant Jaume 
com a peregrí, i a la dreta hi ha la fi gura de Sant Cugat -co-
patró de Moja-, amb les muntanyes de Montserrat al fons. 
La pintura que omple la volta és una composició clàssica de 
la iconografi a religiosa, amb Crist i els quatre sants evange-
listes que recorda a les pintures romàniques catalanes. 

La publicació d’aquest estudi de l’Ateneu Mogenc enri-
queix aquesta història compartida entre dues poblacions 
de comarques veïnes, i alhora és una mostra clara, en pin-
tura mural, de l’art local que caracteritza l’obra d’Agustí 
Ferrer Pino.


