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Carrer Gran a 
l’alçada del carrer
Goya. ANC

4

La darrera setmana del mes de juliol de l’any 1909 Barcelona i algunes
altres ciutats i poblacions catalanes van viure una revolta popular que va
acabar passant a la història amb el nom de Setmana Tràgica, tot i que, de
bon principi, aquella darrera setmana de juliol va ser coneguda també
com a: Negra, Sagnant, Trista, de Dol, Roja o Gloriosa. Els diaris de
l’època també parlaven d’Els fets de Barcelona, perquè, si bé és cert que a
ciutats com Sabadell, Terrassa o d’altres també hi va haver enfrontaments,
aldarulls i esglésies i edificis cremats, va ser a Barcelona on es van produir
el gruix dels esdeveniments.
La Setmana Tràgica és una mena de foguerada, un esclat incontrolat, com
d’una olla a pressió. Tot va començar amb una vaga general convocada
contra la crida de reservistes de l’exèrcit per anar a lluitar al nord del
Marroc, una vaga que, de cop i volta, i sense saber gairebé com es va
convertir en una revolta anticlerical, amb grups incontrolats que van
dirigir tota la seva fúria a cremar edificis religiosos: convents, esglésies,
escoles parroquials... i bona part del seu contingut material.
A Barcelona van resultar afectats la meitat dels edificis religiosos de la
ciutat. La vida de les persones, en canvi, en general va ser respectada. Les

Introducció
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dades parlen per sí soles: després d’una setmana d’incidents, amb més de
80 edificis cremats, molts d’ells absolutament destruïts, hi va haver tres
religiosos morts. En molts casos es va avisar els residents –monges i
capellans–, que sortissin de l’edifici perquè l’anaven a cremar. En alguns
casos es van produir vexacions contra algunes persones perquè els
revoltats creien que amagaven diners, valors o tresors sota l’hàbit.
Per intentar entendre una mica per què una vaga general es converteix en
un esclat com la Setmana Tràgica, cal que ens situem a la societat
barcelonina de principi del segle XX.
Barcelona era una ciutat en expansió. Feia 55 anys que havien caigut les
muralles que l’encorsetaven, 50 que havia començat la urbanització de
l’Eixample i dotze anys de la primera –i la més gran– agregació de les
poblacions del pla: Gràcia, Sant Gervasi, Sant Martí de Provençals, Sant
Andreu de Palomar, Sants i Les Corts. El 1904 havia estat agregada també
Horta. Barcelona era també, una ciutat amb una societat amb grans
desigualtats socials i econòmiques. Per una banda, una burgesia de vida
despreocupada i alegre, amb negocis rentables i amb una vida social força
frívola; per altra banda, una població obrera industrial pobre, amb un alt
nivell d’analfabetisme i amb poques possibilitats de progressar.
Els obrers començaven a agrupar-se. Es gestava la CNT. Anarquistes,
republicans, lerrouxistes, socialistes... lluitaven per aconseguir el favor
dels obrers. Tot i això, la major part dels treballadors eren lerrouxistes o
anarquistes. S’havia estès l’anticlericalisme contra una Església que es veia
rica i opulenta i molt més propera als poderosos, que tenia, pràcticament,

La situació dels obrers
Els infants, fills dels obrers, comencen a treballar de ben petits, nens d’entre 8 i 15 anys
representaven el 14% de la població obrera de Barcelona. Les famílies –moltes vegades la
parella amb sis o set fills i la mare d’algun dels conjugues– vivien amuntegades en pisos
petits sense les mínimes condicions. En molts casos es tractava d’un espai únic on s’hi fa
tot: dormir, vestir-se, preparar el menjar, rentar-se, menjar...
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el monopoli de l’ensenyança i que es cuida de l’educació dels joves
benestants, mentre que els fills dels obrers no tenien poc accés a
l’educació. Això no vol dir, que els capellans de les parròquies dels barris
obrers, no visquessin en unes condicions molt similars a les dels seus
feligresos.
Els obrers es van fer conscients que per millorar i progressar calia unir-se
i que la cultura, entre altres coses, és un bé necessari i es van estendre les
cooperatives obreres, els ateneus populars i escoles laiques, aquestes
darreres de la mà de gent com Francesc Ferrer i Guàrdia. Per altra banda,
l’any 1906 havia sorgit Solidaritat Catalana, un moviment unitari de
grups i partits catalanistes en resposta a l’aprovació a Madrid de la “Llei
de Jurisdiccions”. Hi ha un incipient catalanisme.
Feia poc més de 10 anys que Espanya havia perdut Cuba i les Filipines i
era molt present en la retina de la gent la imatge dels soldats que van
tornar a casa –els que van tornar– derrotats, famèlics i plens de misèria i
malalties tropicals.
En aquestes circumstàncies va esclatar un nou conflicte colonial a la zona
del Rif, al nord del Marroc. El govern espanyol, va decidir fer-hi front

Convent dels 
Claretians després
de ser cremat. ANC
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Gràcia republicana
Quan el dimarts a la tarda, la vaga general es va convertir en una rebel·lió, Gràcia anava a
l’avantguarda, obertament republicana, plenament disposada a lluitar fins i tot contra els
militars. Gràcia fou l’únic lloc (fins que van arribar els reforços el dia 28) on es va agredir
l’exèrcit i on l’exèrcit va respondre.“Los revoltosos eran, casi en su totalidad, republicanos
avanzados y daban la cara, había más nobleza”, segons escriu el tinent Modesto de Lara en
parlar de la lluita a Gràcia.
A Gràcia, els tiradors no disparaven des dels terrats com en altres zones de l’àrea
metropolitana, sinó que combatien d’una manera que recordava les batalles al carrer del
segle XIX. Es va cridar amb més freqüència “Visca la República” a Gràcia que al resta de
Barcelona.

Joan Connelly Ullman, La Semana Trágica. Ediciones B.

enviant reservistes. Catalunya, i Barcelona, és una de les zones on en van
ser cridats més. Cal recordar que el sistema de lleves de l’època encara
permetia alliberar-se de fer el soldat pagant una quantitat de diners. A la
pràctica això feia que només anessin a l’exèrcit i, en aquest cas a la guerra,
els qui no tenien suficients diners per pagar: els rics se’n lliuraven. A més,
en aquest cas, en cridar reservistes, els qui havien de marxar ja havien
format família, eren marits i pares que deixaven dona i fills condemnats a
la misèria, doncs la família perdia el sou més important i, a més,
marxaven amb molt poques perspectives de poder tornar.
Tot plegat va portar a una situació explosiva en que, una vaga general,
convocada per protestar contra l’embarcament de reservistes, va acabar
derivant en una revolta popular de caire marcadament anticlerical.
A Gràcia és on la Setmana Tràgica pren un caràcter més de revolta
popular obertament republicana. Només a la Vila s’aixequen un total de
76 barricades, més que en qualsevol altre lloc de Barcelona i és a Gràcia
on es produeixen els primers enfrontaments armats amb l’exèrcit. Hi ha
una foto del carrer de l’Àngel on es poden comptabilitzar fins a tres
barricades en un tram relativament curt.
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La plaça Lesseps 
i els Josepets
Els josepets és una de les esglésies de la Vila que no fou cremada. La de
Jesús, al capdavall de carrer Gran, tampoc.
La plaça Lesseps és i ha estat sempre un punt neuràlgic del territori
gracienc i una zona estratègica de primer ordre, en ser una de les entrades
a la Vila. Potser per això s’hi va apostar un grup de soldats amb una peça
d’artilleria.
El dimarts 27 de juliol un destacament d’infanteria va pujar pel carrer
Gran, obrint-se pas entre les barricades, allà on n’hi havia, fins arribar a la
plaça Lesseps, davant de Josepets, on van quedar apostats.
La presència d’aquest destacament militar és el que va impedir que
l’església fos cremada la nit del dimecres 28. Segons explica La
Vanguardia, els soldats van arribar a disparar alguns trets i van evitar,
també,que ningú entrés a la vila per aquell punt.
La nit del dijous 29 s’hi va produir un nou tiroteig.
De nit, la plaça Lesseps, igual que la resta de carrers i places de la vila, va
estar tota la setmana sense llum. La nit de dissabte 31 a diumenge 1, la
plaça va estar il·luminada amb un focus elèctric.
A dos quarts de nou d’aquell diumenge hi va haver la primera missa a
Josepets, que es va omplir de fidels. La darrera missa va celebrar-se a les
10 i després va tancar-se l’església.

Soldats amb dues
peces d’artilleria da-
vant dels Josepets.
Llibre 300 anys d’-
història dels Josepets
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Torrent de l’Olla
Barricades. Cotxera tramvies

Aquí hi havia les cotxeres del tramvia. Aquí van arribar els vehicles
retirats el dilluns a migdia. I d’aquí van sortir els dos primers tramvies
que van circular, el 
diumenge dia 1 d’agost, a les sis del matí. El primer que va sortir, el 144,
anava en direcció a Barcelona i hi anava el director-gerent de la
companyia, Mariano de Foronda, amb una parella de soldats. Tot seguit
va sortir el cotxe 158 en direcció a la Bonanova, amb un altre directiu de
la companyia i dos soldats més. Segons les cròniques del moment, quan
aquest primer tramvia va arribar al carrer Diputació, en sentir la
campana, diversos veïns van sortir a les portes i balcons i van aplaudir.

La cotsera auxiliar
de tramvies de 
Torrent de l’Olla.
Arxiu TMB
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Carrer Gran/Santa
Àgata-Santa Magdalena
Barricada

Un dels personatges més actius en aquest punt de la Vila els dies 26 i 27
de juliol, va ser un escultor anomenat Ramon Giró, que sembla ser que
era soci de l’Orfeó Gracienc i del Centre Moral.
L’autora Joan Connelly Ullman diu que, en no trobar qui l’ajudés,
finalment va aixecar una de les barricades ell sol.
Segons els diaris de la època, que informen sobre consell de guerra a que va
ser sotmès, va dirigir l’aixecament de les barricades i va escridassar els veïns
que no volien col·laborar-hi, tot dient-t’els-hi que eren “uns ganduls i uns
covards”. Per altra banda, en el mateix consell de guerra consta que la majoria
de veïns van dir que no l’havien vist dur cap arma, però un altre veí, que era
guàrdia de seguretat, va assegurar haver-lo vist amb una arma a l’espatlla i
que li va sentir dir: “per morir a Melilla, m’estimo més morir aquí”.
Durant el consell de guerra, la seva defensa va presentar avals i certificats
de “bona conducta” del president de l’Orfeó Gracienc, l’alcalde de barri,
més de trenta veïns i el rector de Sant Felip Neri.
Finalment va ser condemnat a cadena perpètua, commutada més tard per
la d’exili permanent. Exiliat a Perpinyà, va ser elegit per al Comitè de
Defensa d’Espanyols Expatriats, que cercava obtenir una amnistia general.

Barricades al carrer
Gran. ANC
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Espectacular registre al carrer Gran
Al vespre de divendres dia 30 un nombrós grup de soldats van fer un registre al número 239
del carrer Gran, enfront del carrer Tibidabo (avui dia Nil Fabra). Sis soldats i un sergent van
pujar al terrat del número 241 apuntant amb les armes cap a la casa del costat, per evitar
que ningú pogués fugir, mentre al carrer hi havia un soldat a cada banda de la porta i dos
més, a l’altra banda del carrer, tots amb les armes (màusers) a punt. També hi havia soldats
a les botigues de banda i banda de l’escala i a la part del darrera de l’edifici. El registre va
durar fins ben entrada la nit.
Sembla que tot plegat tenia relació amb un individu que va ser detingut en el moment de
cremar una església i que va dir que vivia al carrer Gran Gràcia.

Barricades al carrer Gran amb Santa Rosa. ANC
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Parròquia de Sant Joan.
Plaça Virreina
L’església fou cremada la nit del 27 al 28 de juliol.

Hi havia unes escoles parroquials regentades que també foren cremades.

La parròquia de Sant
Joan després de l’in-
cendi. Arxiu JMV
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Relat de l’incendi de Sant Joan
El diari Las Notícias va publicar, durant el mes d’agost, diversos reportatges on testimonis
presencials explicaven els atacs als edificis religiosos. En uns casos són cartes que han
rebut, en altres són entrevistes que fan els seus redactors. Un d’aquests relats és el del
dia 9 d’agost de 1909, amb el títol de: Jornadas Sangrientas. Testigos presenciales. Iglesia
de San Juan de Gracia. Relato de un imprudente.
És un relat en primera persona d’algú que explica que s’havia casat i havia batejats els
seus fills a la parròquia de Sant Joan i que la nit de 28 al 29 de juliol la seva dona el va
avisar que des del terrat de casa es veien flames des de diversos punts de la vila. L’autor
narra com va sortir de casa per veure on eren els incendis i que va arribar fins l’oratori de
Sant Felip Neri, al carrer del Sol, que estava en flames i que després va anar cap a la plaça
de la Virreina, on va trobar-se els revoltats que estaven cremant la parròquia de Sant
Joan. També explica com va ajudar a marxar un capellà, el sagristà i un senyor que
estaven retinguts a l’església, obligats a veure com cremava. Tot i que aquesta narració
coincideix bàsicament amb el que explica un altre testimoni en el mateix diari el dia
anterior, l’autor del text del dia 9 d’agost s’equivoca de dia, perquè segons totes les
dades, tant Sant Felip Neri com Sant Joan van ser cremats la nit del 27 al 28 de juliol.

13

Segons un testimoni recollit pel diari Las Notícias el dia 8 d’agost, la tarda del
dia 27 un grup de revoltats es va presentar a l’església i va demanar que les
campanes toquessin a sometent, cosa que va ser acceptada pel rector de la
parròquia. El grup va marxar dient que potser tornarien un altre cop a la nit.
El rector, vestit de seglar va decidir quedar-se a l’església amb un grup
d’amics, per si tornaven els revoltats. Cap a tres quarts de dotze, mentre el
vicari i els homes que s’havien quedat a l’església eren a la porta parlant
amb el sereno, van sentir soroll a la plaça i van ficar-se dins, tancant la
porta i el sereno va marxar. Al cap de poc van sentir soroll de cops de
destral a la porta i van veure entrar un grup d’entre trenta i quaranta
persones amb tota classe d’eines, revòlvers i galledes plenes de petroli. Tot
i les súpliques i les explicacions que l’església era del poble i pagada pel
poble, els revoltats van amuntegar cadires al mig de l’església, hi van
llançar petroli i van calar-hi foc.
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Torrent de l’Olla
/Travessera
Barricada i enfrontaments

La cruïlla de Torrent de l’Olla amb Travessera i els entorns va ser un dels
punts de la Vila on hi va haver més enfrontaments. Hi va haver barricades,
enfrontaments i es va assaltar l’armeria Alberdi, que aleshores era una mica
més amunt d’on és ara. A prop hi havia també la Fábrica Barcelonesa de
Electricidad, on hi va haver un grup de guàrdies civils assetjats que van
haver de ser alliberats per l’exèrcit.
Segons l’autora Joan Connelly Ullman, la batalla més sagnant va tenir lloc, el
dimarts 27 de juliol, a les barricades del Torrent de l’Olla, va ser aquí on els obrers
foren finalment derrotats. El general Brandeis no va fer cap cas dels aplaudiments
i dels visques a l’exèrcit. Ell considerava que un atac contra la Guàrdia Civil o
contra qualsevol altra força policial esdevenia un atac a l’autoritat.
El general Brandeis va arribar a les 14.30 h amb reforços d’infanteria i

Barricada al Torrent
de l’Olla/ Travessera.
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Tranvia tombat al
Torrent de l’Olla el
dilluns 26. ANC

immediatament va demanar tropes addicionals i, ja a darrera hora de la
tarda, el suport de l’artilleria. Va ser aleshores que va poder entrar a Gràcia i
va anar derrotant els revoltats a les barricades i va arribar fins a la fàbrica
d’electricitat i va rescatar els guàrdies que hi havia aïllats.
La batalla de les barricades de Gràcia va acabar, finalment, cap a les 18.30
hores, quan les canonades van obligar els revoltats a deixar-les. En entrar a la
vila, la Creu Roja va trobar deu morts i diversos ferits.

El Gall, Cap de Gat i l’assalt a l’armeria
Un dels fets que va tenir lloc a la zona de la cruïlla del Torrent de l’Olla i la Travessera va ser
l’assalta a l’armeria Alberdi fet en el qual hi van destacar diversos personatges, com José
Álvarez Señalado (anomenat el Gall) de 27 anys, jutjat l’octubre de 1909; Antonio Sans
Compte (Cap de gat) de 20 anys, que portava a sobre diners que se suposa era de l’armeria; i
Ramon Ballonga, de 31 anys, a qui es va acusar de disparar contra la Guàrdia Civil des de la
barricada que hi havia al Torrent de l’Olla, a tocar de l’armeria.
Els assaltants a l’armeria es van endur 33 escopetes, 89 revòlvers, gran quantitat de munició
i 57 pessetes que hi havia al calaix del taulell (cal tenir en compte, a l’hora de calcular el
valor d’aquesta quantitat, que estem parlant de l’any 1909).
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Fàbrica d’electricitat
(Travessera de Gràcia)
El dimarts els guàrdies civils que havien estat vigilant la fàbrica d’electricitat
de Gràcia van retirar-se deixant només un destacament de set números.
Aleshores els revoltats, que se sentien amos i senyors dels carrers, van decidir
atacar els guàrdies civils de la fàbrica. Quan aquest fet va ser conegut a la
caserna, es va enviar immediatament un grup de setze guàrdies. Totes
aquestes anades i vingudes van encendre molt els ànims dels revoltats que
van atacar-los amb armes de foc i amb tota mena d’objectes. Els guàrdies
civils, en veure’s impotents per dispersar aquella munió de gent tot i
disparant a l’aire, seguint ordres del capità general, van demanar ajuda a un
destacament de cavalleria, que va arribar sota el comandament d’un tinent.
Les tropes foren rebudes amb aplaudiments, cosa que va fer pensar al tinent
que havien aconseguit restablir l’ordre, però, tant aviat com van marxar, els
revoltats van augmentar l’alçada de les barricades. Mentre hi havia un
important enfrontament al carrer Gran, els guàrdies civils que havien
quedat aïllats a la fàbrica d’electricitat eren constantment fustigats.
Finalment el general Brandeis va aconseguir arribar fins a la fàbrica i va
poder alliberar els guàrdies civils. La fàbrica va acabar destrossada.

La fàbrica d’electrici-
tat de la Travessera
després de ser aban-
donada per la Guàr-
dia Civil. Arxiu JMV
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El diari La Publicidad del 25 de setembre de 1909 publica un edicte del
jutge d’instrucció demanant testimonis dels fets esdevinguts al carrer
Lleó, avui Sant Pere Màrtir, i Jesús cantonada amb Gran de Gràcia. Els
encausats són Esteban Sala, el Curandero, José Homs, el Llarch, i Jaime
Ballvé i José Gevelli. Segons aquest edicte els encausats haurien participat,
el dia 27 de juliol, en enfrontaments ocorreguts en aquest punt i haurien
assaltat la “Caja de préstamos”, que hi havia a la cantonada de Jesús amb
el carrer Gran.
En el consell de guerra contra Esteve Sala, explicat a les pàgines de La
Publicidad, alguns testimonis, veïns del carrer Lleó i de la Travessera, van
declarar haver-lo vist portant una pistola o revòlver a la mà, i altres van
assegurar que havia disparat contra la guàrdia civil.

Sant Pere Màrtir (Lleó)
Barricada

Soldats a la barri-
cada del carrer Lleó,
actualment Sant Pere
Màrtir. AFB
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Carrer Gran (Jardinets
/Travessera de Gràcia)
Barricada i enfrontaments

Aquí hi va haver un dels enfrontaments més durs, juntament amb la
cruïlla de Travessera amb Torrent de l’Olla.
El dia 2 d’agost de 1909 La Vanguardia va publicar una ressenya dels fets
succeïts a Gràcia durant la Setmana Tràgica. Segons aquest text, el dilluns
26 a l’actual Pla d’en Salmeron, on acaba el passeig de Gràcia i comença el
carrer Gran, grups de nens i dones van dedicar-se a apedregar els tramvies
i a posar pedres a les vies. Finalment, a quarts de tres de la tarda van
retirar-se els tramvies, la majoria dels quals no tenien cap vidre sencer.
Dimarts es van produir els enfrontaments més durs. Un destacament de
cavalleria comandat per un tinent que anava en suport d’un grup de
guàrdies civils, va ser rebut amb aplaudiments. El tinent va pactar que els

Barricada al Carrer
Gran a tocar 
dels Jardinets.
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El tinent dolgut
El diari Las Notícias va publicar, el dia 21 Agost de 1909, un article amb el títol d’El ataque
de Gracia, on reproduia un fragment d’una carta d’un tinent de l’exèrcit que havia
publicat un diari de Valladolid. En aquesta carta, l’oficial fa una detallada narració dels
fets succeïts el dia 27 de juliol al carrer Gran entre els Jardinets i la Travessera. Explica com
va ser rebut amb aplaudiments i “visques” a l’exèrcit i com, després de pactar que els
revoltats deposarien la seva actitud, va adonar-se que seguien aixecant les barricades.
Segons el tinent, va ser el primer en tota la ciutat que va donar l’ordre de disparar contra
els revoltats. També diu a la carta que en plena batalla hagués volgut estar a Melilla,
doncs preferia morir amb glòria que assassinat.
Per altra banda, Lerroux recull a les seves memòries que un oficial moribund va dir “lo
que más me entristece es morir por las balas republicanas, yo que he sido republicano
toda mi vida”.
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revoltats que deposarien l’actitud, però en realitat seguien fent créixer les
barricades. Al migdia el tinent va tornar al capdavant de les seves tropes,
preparant-se per presentar batalla a l’entrada de la vila, al carrer Gran. El
tinent de l’exèrcit va preparar les seves forces posant al davant els
guàrdies civils amb els seus homes al darrera. L’ordre de disparar va ser
donada a les 13.30 h. Un obrer va resultar mor a l’acte i uns quants més
van resultar ferits. Els revoltats van respondre el foc amb contundència.
A les 14.30 h va arribar el general Brandeis amb reforços d’infanteria i
immediatament va demanar tropes addicionals i, ja a darrera hora de la
tarda, el suport de l’artilleria. Va ser aleshores que va poder entrar a
Gràcia i va anar derrotant els revoltats a les barricades
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Àngel/Montseny
Barricades

L’any 1909, l’actual carrer Montseny es deia de l’Àngel.
A la foto es pot veure un tram d’aquest carrer amb tres barricades molt a
prop l’una de l’altra. És una bona mostra de la intensitat de la revolta a
Gràcia. Tres barricades aixecades en un tram que en prou feines deu
arribar als cent metres d’un carrer força estret.

Barricades al carrer
de l’Àngel, actual-
ment Montseny.
ANC

Ros de Olano
/Pere Serafí
Barricada

S’hi va aixecar una de les nombroses barricades que van omplir els
carrers de la vila. En algunes de les fotos de les barricades que han arribat
fins vull, s’hi poden veure nens, dones, joves i homes que porten la típica
brusa que duien habitualment els treballadors de l’època.
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L’església del con-
vent de les Carmeli-
tes, al carrer de
l’Àngel després de
l’incendi. Arxiu JMV

Escola Sant Josep. C.
Montseny (Àngel)
Convent de les Carmelites i escola cremades

El convent fou cremat la tarda del dimarts dia 27. Tot i que la narració
dels fets que va publicar La Vanguardia el dia 2 d’agost de 1909, diu que
va ser el dijous 29, la majoria de dades indiquen que va ser el dia 27.
El diari Las Notícias del dia 18 d’agost de 1909 recull la narració d’un
testimoni de l’assalt al convent de les Carmelites descalces del carrer de
l’Àngel, l’actual escola Sant Josep del carrer Montseny. Segons aquesta
narració, un grup de joves van presentar-se el dia 27 a les cinc de la tarda
a la porta del convent, van ruixar la porta amb petroli, van calar-hi foc i
van marxar pensant que l’edifici cremaria. Les monges van aconseguir
apagar les flames amb galledes d’aigua mentre tocaven les campanes
demanant auxili.
Tot i que no volien marxar del
convent, finalment un grup de veïns i
familiars van aconseguir que es
vestissin amb roba seglar i anessin a
cases particulars, només quatre
monges van quedar-se al convent per
vetllar una germana que era al llit,
greument malalta.
Al cap de poc, els incendiaris van
tornar al convent i, ara sí, van calar
foc a l’edifici, i l’església i algunes
altres dependències van quedar fetes
cendra.
A les cinc de la matinada del
dimecres 28, van tornar els
incendiaris. Les monges que
quedaven al convent van demanar
socors i, finalment, se les va endur la
Creu Roja, que va retirar la malalta
en una llitera.
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Oratori Sant Felip Neri.
C. Sol
Església i convent cremats

L’atac a l’oratori de Sant Felip Neri va ser molt similar al de la
parròquia de Sant Joan. Dimarts dia 27 a la tarda un grup de revoltats
es va adreçar als pares felipons demanant que toquessin a sometent. En
un primer moment s’hi van resistir, però finalment van fer-ho. Tot i
això, els assaltants van començar a picar la porta amb pics i martells. La
comunitat van decidir fugir pels terrats, mentre dos dels seus membres
baixaven a l’església a recollir el Santíssim i les sagrades formes. El fum
no els deixava respirar i van optar per amagar-ho en un petit calaix de
la sagristia, on van trobar-ho acabada la revolta. Segons una narració de

Soldats a la façana de
l’església de l’oratori
de Sant Felip Neri.
ANC
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Joan Maragall 
i L’església cremada
El poeta Joan Maragall, que vivia
al proper barri de Sant Gervasi,
anava sovint a oir missa a
l’església de l’oratori de Sant Felip
Neri. Entre l’1 d’octubre i el 12 de
desembre de 1909 va escriure tres
importants articles on deixa clara
la seva posició davant els fets,
força diferent de la resta del seu
entorn social. El articles són ¡Ah!,
Barcelona, (La Veu de Catalunya, 1

d’octubre de 1909); La ciutat del perdó (no va veure la llum, censurat per Enric Prat de la
Riba, director de La Veu...); i L’església cremada (La veu de Catalunya,18 de desembre de
1909). El text comença dient:“Jo mai havia oït una missa com aquella. La volta de l’església
esgalabrada, les parets fumades i escrostonades, els altars destruïts, absents, sobretot
aquell gran buit negre al fons on fou l’altar major...”
Sembla que va ser a l’església de l’oratori de Sant Felip Neri on va inspirar-se per escriure’l.

Missa al claustre de Sant Felip Neri. Arxiu JMV

l’època, recollida també en el llibre de Ferran Colàs sobre la història de
l’Oratori amb motiu del centenari de la institució, quan els revoltats
van adonar-se que els 12 pares que hi havia a l’Oratori fugien pels
terrats, els van disparar diversos trets que els van passar per sobre el
cap. Els revoltats van tornar dos cops més a l’Oratori, cap a les cinc de
la tarda i poc abans de mitja nit, en totes dues ocasions van tornar a
calar foc a les coses que no s’havien cremat. Les pèrdues totals van ser
quantificades en 67.000 duros de l’època.
El dia 1 d’agost es va celebrar una missa de campanya al claustre de
l’Oratori, ja que no podia fer-se a l’església, que va quedar totalment
destruïda. El dia 11 d’agost el bisbat va autoritzar a celebrar missa al
claustre durant tres mesos.
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Edificis religiosos cremats a Gràcia:

El 27 de juliol:
• Oratori Sant Felip Neri. C. Sol.
• Convent de les Carmelites descalces. Escola Sant Josep. C. Àngel (Montseny).
• Parròquia de Sant Joan i escoles parroquials. Pl. Virreina.

El 28 de juliol:
• Convent-escola Teresianes de la Travessera de Gràcia.
• Col·legi-Casa Noviciat Missioners del Cor de Maria. Claretians. C. Sant Antoni Maria Claret

Barricada al carrer Ros de Olano amb Pere Serafí.
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Alguns personatges significatius:
Ramon Giró, escultor, soci de l’Orfeó Gracienc i del Centre Moral. Va liderar l’aixecament de
barricades als carrers Santa Àgata i Santa Magdalena. Va ser condemnat a cadena perpètua
per rebel·lió, commutada per exili permanent.
José Álvarez Señalado (anomenat el Gall) de 27 anys, jutjat l’octubre de 1909. Va dirigir l’assalt
a l’armeria Alberdi del Torrent de l’Olla.
Antonio Sans Compte (Cap de gat) de 20 anys. Va participar en l’assalt a l’armeria Alberdi.
Ramon Ballonga, de 31 anys. Va ser acusat de disparar contra la Guàrdia Civil des de la
barricada que hi havia al Torrent de l’Olla, a tocar de l’armeria.
Germán Brandeis. General de l’exèrcit espanyol, d’origen alemany, que al front d’un
destacament i amb ús d’artilleria, va vèncer els revoltats graciencs. Va ser el principal
comandament militar que va dirigir les accions contra els revoltats durant la Setmana Tràgica.
L’any 1905 havia dirigit l’assalt d’oficials de l’exèrcit a la redacció del ¡Cu Cut!.

Guàrdies Civils a cavall als Jardinets. ANC
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Refugi de la plaça del Diamant
Visites concertades:
Taller d’Història de Gràcia
Telèfon: 93 219 61 34 // 647 843 084
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----------------------------------------------------------------------------
Nous itineraris històrics per Gràcia
----------------------------------------------------------------------------

1. La construcció de Gràcia. Les places
2. La Setmana Tràgica a Gràcia
3. Francesc Berenguer. Modernisme a Gràcia

Informació i inscripcions:
Taller d’Història de Gràcia
Passeig Mare de Déu del Coll, 79
08023 Barcelona
Telèfon: 93 219 61 34 – 647 843 084
tallerhistoriagracia@gmail.com
www.tallerhistoriadegracia.cat

Amb la col.laboració de:
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