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El volum, de 464 planes,
especifica parròquia per
parròquia tot el patrimoni
artístic perdut a la diòcesi
de Barcelona, segons l’in-
ventari que van fer-ne els
mateixos rectors els anys
1940 i 1941, i que ja apun-
taven els primers treballs
de restauració. El llibre es
basa en aquest informe
–trobat a l’arxiu que va lle-
gar un capellà difunt–, i
també recull multitud de
fotografies que il·lustren la
tragèdia. Aprofitant la pu-
blicació de l’obra, el Mu-
seu Diocesà exposarà du-
rant tres setmanes algun
d’aquests documents i fo-
tografies, juntament amb
altres peces representati-
ves, com ara el conjunt es-
cultòric del sepulcre de
Santa Anna (segle XV),
que es va salvar pràctica-
ment sencer, excepte una
peça. També es poden veu-
re dos fragments de la capa
de l’abat Biure (amb teixit
del segle XIII), originari
del monestir de Sant Cu-
gat. És la capa que l’abat
duia la nit de Nadal de
1350, quan va ser assassi-
nat. L’any 1916, la tela va
ingressar al museu, però va
ser saquejat l’any 1936,
quan estava situat al Semi-
nari de Barcelona. Com en
altres casos, aquesta peça
no es va destruir, sinó que
es va vendre a col·leccio-
nistes, i van tornar-ne dos
fragments procedents dels
Estats Units el 1950. Ac-
tualment 14 museus del
món tenen fragments
d’aquesta capa. Segons
Martí Bonet, un 80% del
patrimoni saquejat va des-
aparèixer, però un 20%
són peces (orfebreria, per
exemple) que encara es po-
drien trobar perquè van ser
venudes i van anar a parar a
les xarxes de tràfic d’art.
De fet, el mateix Martí Bo-
net dirigeix tesis doctorals
que estudien el parador
d’algunes d’aquestes
obres.

La mostra inclou altres
elements com ara una copa
i un plat que s’utilitzaven
per fer missa en cases par-
ticulars; una màquina
d’escriure del cardenal Isi-
dre Gomà –que en una car-
ta pastoral de 1939 ja
apuntava a la reconcilia-
ció, però Franco la va ve-
tar–, i un escut d’armes

que lluïen als cotxes ofi-
cials els bisbes, que rebien
rang de general. Els visi-
tants a la Pia Almoina tam-
bé podran veure documen-
tals com ara La vieja me-
moria, de Jaime Camino;
un de propaganda de la
CNT i la FAI del juliol de
1936 en què encara es ve-
uen esglésies qeu fume-
gen, i Tierra española,
amb participació de He-
mingway i Orson Welles.
El llibre exposa que, a la
diòcesi de Barcelona, els
fets de la Guerra Civil van
provocar l’incendi o des-
trucció de tots els temples.
Només se’n van salvar sis
o set. I alguns van ser arra-
sats completament, com
ara Sant Cugat del Rec,
Santa Maria de Sants i la
Bonanova. Els revolucio-
naris van cremar el 40%
dels arxius parroquials,
172 orgues i harmòniums,
i es van perdre 464 retau-
les. La documentació ori-
ginal especifica el mètode
que calia utilitzar per cre-
mar les pintures murals:
foc i àcid sulfúric. Tot i que
l’informe és anònim, Martí
Bonet n’atribueix la redac-
ció –un resum dels qües-
tionaris que van omplir els
rectors– a mossèn Josep
Sanabre, que va ser direc-
tor de l’Arxiu Diocesà, i
mossèn Manuel Trens, di-
rector del Museu Diocesà.
L’informe del bisbat es va
redactar el 1941, i coinci-
deix plenament, segons
Martí Bonet, amb el que va
fer la Generalitat el 1938.
L’obra editada ara aplega
només els territoris de
l’antiga diòcesi de Barce-
lona (també inclou els ac-
tuals bisbats de Terrassa i
Sant Feliu), tot i que a l’ar-
xiu es conserven informes
d’altres territoris d’arreu
de l’Estat. El text del llibre
es basa en l’informe origi-
nal, però no s’ha reproduït
íntegrament per evitar la
reiteració. A més, l’autor
ha preferit no incloure-hi
les referències personals.
«A cada poble, sabem qui
va incendiar l’església»,
explica, ja que els rectors
van omplir els qüestionaris
amb tota mena de detalls.

Rebuig del franquisme
L’objectiu primordial del
llibre és inventariar el con-
junt de patrimoni artístic

perdut. Tot i així, l’autor fa
referència a altres detalls
que es desprenen de l’opi-
nió dels rectors, com ara el
rebuig del franquisme, que
va ser ben rebut al principi
perquè va aportar estabili-
tat, malgrat que els sacer-
dots lamentaven no poder
utilitzar la llengua catala-
na, per exemple, o la pro-
hibició de costums diver-
sos del país. El llibre no re-
cull els atacs a monestirs,
un treball que Martí Bonet
farà a part coincidint amb
el centenari de la Setmana
Tràgica, incidint en la cre-
ma de convents dels anys
1909 i 1934.

Inventari d’esglésies arrasades
Un llibre recopila la destrucció del patrimoni artístic eclesial en la Guerra Civil a partir dels informes inèdits dels rectors

A dalt, Santa Maria del Mar, a Barcelona; a la dreta, l’espai que havia ocupat l’orgue; a
baix, abans i després a l’església del Sant Esperit de Terrassa. / ARXIU DIOCESÀ DE BARCELONA

● Martí Bonet insisteix
que el llibre vol contribuir
a tancar ferides «encara
obertes i sagnants», a par-
tir de l’inventari del patri-
moni cultural malmès,
com un homenatge a la ve-
ritat. «La veritat ens farà
lliures», repeteix, apel·lant
a una frase de Jesús. Com a
portaveu eclesial, es mani-
festa a favor de la recupe-
ració de la memòria histò-
rica, «però ha de ser per les
dues bandes». «És terrible
que encara hi hagi perso-
nes que ploren familiars
desapareguts», diu el ca-
pellà, que opina que cal
aplicar autoteràpia a totes
les parts, «reconeixent les
ferides, sense tapar-les ni
manipular-les». En aquest
sentit, esmenta, per exem-
ple, que durant la guerra el
40 per cent dels capellans
es van salvar gràcies a la
FAI, destaca el paper de la
Generalitat en la defensa
de Montserrat (inclou el
dietari del doctor Pere Tar-
rés) i critica que les autori-
tats eclesiàstiques anessin
«de bracet amb els ca-
cics». També especifica
que l’Església en cap mo-
ment no va oferir resistèn-
cia. «El president Com-
panys s’equivoca quan diu
que les parròquies tenien
armes per defensar-se»,
argumenta.

Si l’Església fins ara ha-
via impulsat diversos mar-
tirologis per deixar cons-
tància de les víctimes de la
revolució (a Barcelona
van morir un miler de sa-
cerdots), faltava el marti-
rologi de les peces d’art,
que, en paraules de l’autor,
no vol ser polèmic sinó
l’aportació definitiva a la
reconciliació. «Que arribi
d’una vegada, ho desit-
gem, ho exigim!», subrat-
lla. Això sí, mitjançant
l’exposició dels fets que
evidencien la destrucció
que es va produir en aque-
lla explosió d’«odi acu-
mulat dels uns i els altres».
«Hem de superar aquesta
guerra sabent la veritat»,
conclou Martí Bonent. El
Departament de la Vice-
presidència de la Generali-
tat ha finançat una part del
volum.
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es guerres són la negació del que és més im-
portant de la humanitat: la vida. Però també

la negació de l’art, que també és una forma de vi-
da, perquè és una herència humana que va més
enllà del temps. Durant la Guerra Espanyola mol-
tes esglésies van ser objecte d’absurda i injusta
destrucció, perquè a més del seu valor patrimo-
nial, i a banda de la posició de les jerarquies ecle-
siàstiques, hi va haver molts creients als que la fe
no els va impedir el respecte a tota mena d’ideolo-
gia. Si la recuperació de les restes de familiars a
les fosses representa per a molta gent posar pau al
seu passat, fer un inventari de les destrosses a es-
glésies és una manera de fer la pau amb la realitat
històrica.
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● Acabada la Guerra Civil, la diòcesi de
Barcelona va distribuir un qüestionari a
cada parròquia perquè els rectors detalles-
sin les destrosses que els fets revoluciona-

ris havien causat en el patrimoni eclesiàs-
tic. L’informe que resumia la situació a
principi dels anys 40 es va enviar al Vati-
cà. A Barcelona se’n coneixia l’existèn-
cia, però no se’n va trobar cap còpia fins a

l’any 2000. El director del Museu Diocesà
i delegat de patrimoni cultural del bisbat,
Josep M. Martí Bonet, ha recopilat tota
aquesta informació a El martiri dels tem-
ples, un llibre que aplega fil per randa ca-

dascuna de les peces artístiques que es van
perdre en la guerra: 464 retaules, 172 or-
gues, el 40% dels arxius eclesiàstics cre-
mats, esglésies... L’autor confia «que arri-
bi d’una vegada la plena reconciliació».

«La veritat ens
farà lliures»

el contrapunt | JAUME VIDAL

Pau amb la història


