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Després de 4 anys d’absència, les processons van tornar als carrers de la vila 

 

Amb Santa Maria incendiada, l’entrada de Sant Fèlix es va fer a Sant 

Francesc 

 

El 1935, ara fa 70 anys, en plena Segona República, després de 4 

anys amb una Festa Major laica, sense cap acte religiós oficial, tornaria haver 

presència religiosa pels carrers de la vila. Aquest fet va provocar conflictes en 

el sí de la societat vilafranquina i que els diaris de l’època reflectiren. A més, 

com que la Basílica de Santa Maria havia estat cremada l’octubre del 34, la 

novena, oficis i entrada van tenir lloc a l’església de Sant Francesc.  

 

República versus Església 

 Amb l’adveniment de la Segona República, aquesta va fer-se càrrec de 

diversos problemes que s’arrossegaven des de feia temps. Un d’aquests 

problemes era “la qüestió religiosa”. Fins a la proclamació de la República, 

Espanya era un estat confessional, catòlic. Per exemple, fins i tot tenia el 

dret, mitjançant la “Junta Delegada del Real Patronato”, de proposar noms 

per a càrrecs eclesiàstics, sobretot bisbes. La Junta era formada bàsicament 

per bisbes de tarannà reaccionari. Des d’aquesta institució es promocionaven 

bisbes molt conservadors i que ocupaven les seus episcopals més 

importants.  

                                                 
1 Tots els drets reservats. La difusió d’aquest article per mitjà de la pàgina web “Tots els Noms” ha 
estat autoritzada pel titular del drets de propietat intel·lectual únicament per a usos privats emmarcats 
en activitats d’investigació i docència. No s’autoritza la seva reproducció amb finalitats de lucre ni la 
seva difusió i posada a disposició des d’un lloc aliè a “Tots els Noms”.  



 

A partir del nou sistema polític, la república, el Vaticà optà per aplicar 

les doctrines del papa Lleó XIII entorn als diferents sistemes polítics i 

l’obediència a les autoritats legítimes. Segons l’historiador Hilari Raguer, el 

Vaticà veié amb bons ulls la república perquè “por primera vez desde los 

Reyes Católicos, pudo proceder libremente a la designación de obispos en 

España”. Tenia total llibertat per escollir qui devia ocupar els càrrecs 

religiosos.  

La situació religiosa va ser molt debatuda entre polítics i religiosos per 

arribar a acords, almenys de convivència. Fins i tot a les Corts, un diputat 

anomenant Ramón Franco Bahamande, germà del que més tard seria 

“Caudillo por la Gracia de Dios”, junt amb sis diputats més demanaren que 

les persones que tenien vot d’obediència religiosa se’ls retirés la nacionalitat 

espanyola. Tal i com va dir Azaña: “España ha dejado de ser católica”. “La 

qüestió religiosa” no es va solucionar, és més, va ser un dels motius que van 

posar els franquistes per tal d’iniciar una guerra, la Guerra Civil.  

 

El conflicte religiós a Vilafranca 

Vist el panorama general, podem traslladar la situació i el conflicte a la 

mateixa Vilafranca de l’any 1935. La Vilafranca d’aquest any era governada 

per l’Alcalde Josep Massachs Llorach. Vist qui manava a l’Ajuntament, 

l’Església local era comandada pel Degà Dr. Joan Badia, que portava 37 anys 

a la Parròquia de Santa Maria, encara que el rector de Santa Maria, Lluís 

Urpí, era més protagonista en els fets i les paraules.   

La situació religiosa a la vila en temps de la Segona República no 

diferia gaire del marc general que hem vist. Aquesta situació de conflicte va 

provocar que en els Fets d’Octubre del 34, una bona colla de gent decidís 

anar a cremar edificis religiosos i apoderar-se de locals de gent de dretes, tal 

i com va recollir Salvador Campamà en un article en aquest mateix 

setmanari. El que va passar el 6 d’octubre va fer que les dretes i l’Església es 

veiessin amb més força de fer front als republicans, cosa que va provocar 

que aconseguissin que a l’any 1935 la Festa Major comptés amb processons 

pels carrers. No es pot entendre que hi hagués processons sense el conflicte 

del 6 d’octubre. 

 



 

 

 

La Festa Major republicana 

Les festes majors de Vilafranca, d’ençà la proclamació de la Segona 

República havien canviat en l’aspecte religiós. Dels Programes de la Festa 

Major a partir de l’any 1931 havien caigut els actes religiosos. Aquests es 

feien a dintre de les esglésies, és a dir, es van deixar de fer processons, i les 

novenes i misses hi anaven només els devots catòlics de Sant Fèlix que 

tenien lloc a les esglésies. Entre els anys 1931 a 1934, també deixà de existir 

l’entrada de Sant Fèlix i s’optà per laïcitzar-la, fent quelcom semblant a la 

Rambla de Sant Francesc. Sortia la Cercavila de l’Ajuntament i els balls 

recorrien varis carrers de la vila fins arribar a la Rambla “ont s’hi dispararà un 

magnífic Ramell de Focs Artificials i una impressionant i fantàstica TRACA 

VALENCIANA, al ensens qui les esmentades dances populars evolucionaran 

i els «Xiquets de Valls» aixecaran els seus atrevits Castells i Torres”. 

(Programa de la Festa Major de 1931). 

 

Estires i arronses del conflicte religiós 

Després d’uns anys amb una Festa Major laica, que dintre dels actes 

oficials s’inclogués actes religiosos, i que l’Ajuntament fes propaganda, no va 

caure gaire bé als sectors republicans i laics de la vila. Els del Centre 

Republicà Federal, que tenien com a òrgan d’expressió el setmanari 

Fructidor, deien que si l’Ajuntament i l’Església pactaven anirien contra la 

Festa Major. Ells entenien que els catòlics podien fer el que volguessin si ho 

feien a dintre de les esglésies i mai amb la col·laboració de l’Ajuntament. 

Vegem que opinaven: “Entenem que l’església fa bé d’homenatjar els seus 

sants dintre el clos dels temples però no admetem que aquest homenatge 

hagi d’ésser públic ni menys en col·laboració amb l’ajuntament. Per això 

blasmem enèrgicament que els cartells oficials parlin de funcions religioses i 

de solemnes processons. Quan aquestes absurditats no es produeixin, la 

baralla contínua entre laic i beats de convicció i de conveniència s’assuaajarà 

notablement”. I es recordava que la Constitució prohibia les relacions Estat – 

Església. (Fructidor nº1450, 17–8–1935).  



 

Els comentaris anticlericals de Fructidor (nº1459, 24–8–1935) 

tingueren vigència una setmana després. Des d’aquest setmanari 

s’expressava el dubte que hi havia si hi hauria finalment processons pels 

carrers o no i criticava l’ambient de secretisme a la vila. Comentaven diferents 

indicis trobats que feien possible els actes religiosos públics en les festes, 

des de cartells a les parets i les accions d’alguns vilafranquins defensors de 

la “tradició” i declarava que importava més el fet que l’Ajuntament fos 

còmplice que no pas que hi hagués o no processó: “Perquè aquest fet en sí 

té una significació protestatària contra principis que foren declarats 

intrencables pels homes de bona voluntat que el 14 d’abril es deien i eren 

republicans”. Se segueix des del mateix article criticant als que en aquells 

moments eren els que movien els fils per a que hi haguessin actes religiosos 

públics i que abans proclamaven la separació de l’Església i l’Estat. I s’acabà 

dient que l’Ajuntament havia pagat uns cartells on s’anunciaven actes i 

funcions religioses i es preguntava: “Qui les fa aquestes funcions i aquestes 

processons? L’Ajuntament? No. L’Església. Doncs l’Església es val d’un 

cartell que paga el Municipi per anunciar els seus actes particulars”. Perquè 

ja no tant sols es criticava que, en la legalitat vigent en aquell moment, 

l’Ajuntament autoritzés els actes religiosos als carrers sinó que a més en feia 

ressò públic imprimint en uns cartells i programes de la Festa Major els actes 

particulars de l’Església catòlica.  

 Res a veure són les poques ratlles que feien referència a la Festa 

Major des del setmanari Penedès Republicà, simpatitzants d’Alexandre 

Lerroux. En un breu article enaltia, amb un to conciliador i d’ordre, a la Festa 

Major per ser un element d’unió entre tots els vilafranquins uns dies a l’any. 

Així també posaven de manifest les diferències d’opinió que n’hi havia, però 

que la Festa Major “ha de servir per agermanar aquells que estimen a 

Vilafranca, i procurar entre tots, dies de pau i de gloriosa prosperitat al nostre 

poble volgut”. (Penedès Republicà nº886, 28–8–1935). 

 Encara són més diferents les opinions del setmanari catòlic Acció si les 

comparem amb els articles de Fructidor. Els catòlics d’Acció, en un article 

titulat “Sant Fèlix pels carrers” exposaven que “El carrer es de tothom, han dit 

els laics (sic), per tal d’argumentar en contra la típica processó vilafranquina. 

Si el carrer es de tothom també és de Sant Fèlix, i Sant Fèlix anirà pels 



 

carrers com predèiem fa un any” i en aquest sentit de que els carrers són de 

tothom, l’Acció comentava de que “Sant Fèlix pels carrers en nom de la 

llibertat i de la democràcia que vol dir el respecte al proïsme i el respecte a 

l’Autoritat constituïda”, ja que des d’aquest mateix article es feia una crida als 

regidors que se sentien catòlics de que prenguessin part en les processons i 

actes religiosos i els deia que no hi havia cap llei que ho prohibís. Apel·laven 

des del setmanari catòlic a la tradició, la tradició catòlica de la Festa Major, de 

la que ells en deien de tota la vida i que, amb les processons pels carrers de 

la vila “la Festa Major de Vilafranca tornarà a ésser la més típica de 

Catalunya”. (Acció nº1384, 29–8–1935). 

En el sí del catolicisme local, més reaccionaris eren els catòlics del 

setmanari Resorgiment. En l’article titulat “La Nostra Festa Major” 

expressaven l’alegria de que sortia la processó pels carrers a pesar de que 

encara hi era present en la memòria els Fets d’Octubre on “Les flamarades 

són encara vives i sagnants i la imatge de Sant Fèlix que va resistir la fúria 

dels inconoclastes i les teies homeieres, será una nota d’optimisme i 

d’esperança prometedores en mig dels homes de bona voluntat de 

Vilafranca”. També es feia esment de la manca d’actes religiosos els anys 

anteriors: “Altra vegada – passat el parèntesi tenebrós d’aquests últims 

quatre anys- Vilafranca es disposa a celebrar la seva autèntica festa major”. 

Els catòlics de Ressorgiment animaren a tots els vilafranquins a sortir al 

carrer, a ésser partícips de la processó i “que la manifestació religiosa sigui 

una latent demostració de que la Vila vol la seva festa major de sempre que li 

havien arrabassat”. Segons ells, volien la Festa que els seus pares els havien 

donat i que ells volien transmetre als seus fills. (Resorgiment nº89, 24–8–

1935).  

 Joan Solé Bordes i Joan Bosch van recollir en el llibre “Aquella festa 

major vilafranquina” algunes anècdotes referents a aquests fets. Per 

exemple, que després de quatre anys sense administradors, aquell 1935 n’hi 

hagué nomenats pel Degà Joan Badia per a organitzar els actes religiosos. 

Com també que l’Ajuntament autoritzà als administradors a organitzar tots els 

actes de la Festa Major. I es recullen en el llibre el debat d’on havia d’acabar 

la processó del dia 30, és a dir, l’Entrada de Sant Fèlix, si davant de Santa 



 

Maria i després anar a Sant Francesc, o directament fer l’entrada a Sant 

Francesc.  

 

 

Els actes religiosos de l’any 1935 

 Doncs sí, a l’any 1935 després de 4 anys amb una Festa Major laica, 

van haver actes religiosos permesos i promocionats per l’Ajuntament de 

Vilafranca. Com que la Basílica de Santa Maria havia estat incendiada a 

l’octubre de l’any anterior, els actes religiosos tingueren lloc a l’església de 

Sant Francesc, que no va ser cremada. En el programa s’hi fa constar que el 

dia 29 d’agost, a dos quarts de set, hi hauria “Solemnes Completes” cantades 

per la Reverenda Comunitat i la Capella de Música. I tot seguit, la novena i el 

cant dels goigs. No hi va haver processó. 

 El dia 30 a les deu del matí, Ofici Solemne amb la “Missa Secunda 

Pontificalis” de L. Perosi a càrrec de la Capella de Música de Sant Fèlix i el 

panegíric del sant fet per Mn. Joaquim Masdexexart. I a tres quarts de set de 

la tarda, sortida de la Solemne Processó de Sant Fèlix, presidida pel Degà 

Joan Badia que transcorregué pels carrers 14 d’abril (Sant Pere), Cort, 

Ferrers, Raval de la Font, Font, Àngel Guimerà (La Parellada), Palma, 

Rambla Pi i Margall (Rambla de Sant Francesc) i arribada a l’església de Sant 

Francesc. I “A l’entrar la Santa imatge es calarà un fortísim ramell de focs 

artificials, el Drac i demés danses populars faran les seves evolucions i els 

Xiquets aixecaran Pilans de Cinc, reproduint-se la nota més típica de la 

nostra Festa Major”. 

El 31 d’agost tenia lloc a les deu del matí l’Ofici Funeral en record dels 

difunts vilafranquins on la Capella de Música interpretà la Missa de Rèquiem 

de Perosi. I per la tarda, a les 7, sortida de la processó fins a la casa de 

l’administrador Antoni Gallemí Casanelles. També en foren administradors 

mossèn Pere Coma, Antoni Coral Magrinyà, Pere Marimón Ferrer i Josep 

Maria Ros Gili. 

 

Passades les Festes... 

 Un cop acabada la Festa Major del 1935, el setmanari catòlic Acció 

comentava com havia anat la Festa Major d’aquell any. Enalteix la 



 

importància dels actes religiosos en el si de la festa, des de les processons, 

l’entrada de Sant Fèlix i la novena. També comentà amb una expressió molt 

enaltidora el que esdevingueren els actes religiosos: “els cants ajustadíssims 

de la capella de música de Sant Fèlix, vibrant per l’ampla de nau de l’església 

enlluernadora com si fos d’or i la paraula mestrívola del Dr. Masdexaxart que 

digué de guisa magnífica les glòries del Sant i l’oració fúnebre de l’endemà”. 

El setmanari catòlic també remarcava la gran quantitat de vilafranquins que 

no entraren a l’església de Sant Francesc per trobar-se de gom a gom i de la 

molta presència de gent amb atxes en la processó. (Acció nº1385, 7–9–

1935). 

En un altre article posterior a la Festa Major publicat a Resorgiment es 

comentava que mercès a fer la Festa Major com abans, amb processons i 

actes religiosos oficials significava tornar a la tradició: “La d’aquest any 

representarà fer la pau amb la Festa més típica, més racial, més comuna i 

més popular, perquè en ella es dóna al César el que és del César, i a Déu el 

que és de Déu”. Des del setmanari es criticava als contraris a la presència de 

la imatge pels carrers i els provocava dient-los que tant democràtics i 

defensors de la llibertat no respectaven als que volien al sant pel carrer: 

“Vosaltres, oh puritans de la llibertat, de la democràcia, i dels sentiments del 

poble, no ens vareu emocionar gens ni mica ni un sol moment de fruir d’una 

Festa Major com la d’aquells anys en que en la nostra vida de bons 

vilafranquins encara no s’hi havia barrejat cap interés exòtic d’ideologies 

estranyes?”. Així com també els criticava per la valentia d’haver cremat les 

esglésies. I els diu que Sant Fèlix passarà pels carrers de la vila sempre que 

els homes ho vulguin i que el sant els beneirà. I que als contraris a que això 

passi, que Sant Fèlix surti pels carrers, “sentiran la força de la benedicció del 

Sant perquè podrà més que ells” i que els catòlics en la processó tenien per 

guia el resplendor de la palma de Sant Fèlix i que “La palma de Sant Fèlix és 

lluminosa com un raig de sol d’agost”. (Resorgiment nº90, 7–9–1935). 

 

 La pròxima Festa Major tindria el mateix caire religiós que la del 1935, 

perquè aquesta seria ja al 1939, després de la Guerra Civil on les relíquies de 

Sant Fèlix van sortir en processó pels carrers de la vila, era un altre temps, el 

primer franquisme, i amb el nacional-catolicisme en plena exaltació.  



 

 

Per a més informació sobre la situació religiosa durant la República 

veure el primer capítol del llibre de Hilari Raguer “La pólvora y el incienso”, 

pp. 39-64). Els Fets d’octubre a Vilafranca: Salvador Campamà: “Vilafranca 

en flames: els fets d’octubre de 1934” a El 3 de vuit nº1159. I tot i més sobre 

la Festa Major a Joan Bosch Planas i Joan Solé Bordes: “Aquella Festa Major 

vilafranquina”. Els diferents setmanaris locals han estat consultats al Centre 

de Documentació del Museu de Vilafranca. 

 


