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L’Acadèmia Catòlica ha arribat al seu 150 aniversari
A finals d’aquest any passat, concretament el dia 26
de desembre de 2020, l’Acadèmia Catòlica va complir
els seus 150 anys d’història.
Per aquest motiu, hem pensat que seria bo, editar
aquest número especial amb diverses fotografies i
col·laboracions de persones que hi han tingut relació,
en primer lloc amb la salutació del nostre Sr. Bisbe i
del Pare Massot de Montserrat,  la publicació de dos
articles dels expresidents  Salvador Soley i Esteve Re-
nom, que ens il·lustren sobre la història de l’entitat,
dels dos historiadors locals en Josep Lluís Martin
Berbois i Esteve Deu, que ens parlen dels temps con-
vulsos que ha viscut l’Acadèmia, i dels socis Joanjo
Rios i Albert Estrada que ens parlen de les dues enti-
tats de més antiguitat dins de l’Acadèmia, el Grup
d’Esplai La Teranyina i l’Agrupació de Pessebristes.
Tots ells ens ajudaran a conèixer una mica més la nostra
història, que no hagués estat possible sense totes les
persones, socis i no socis que hi han treballat i participat
intensament, des d’aquell llunyà 26 de desembre de
1870 en què el doctor Feliu Sardà i Salvany la fundà.
En representació de tots ells us publiquem una llista
dels seus presidents, així com una relació dels seus

consiliaris des de l’inici fins a l‘actualitat.
També hi trobareu una relació cronològica dels fets
més rellevants que ja vàrem publicar en la celebració
dels 120 anys i que hem ampliat fins als nostres dies.
La nostra intenció era programar actes més rellevants,
com diverses conferències i xerrades així com una
exposició commemorativa, però les circumstàncies
actuals ens ho obliguen a restringir-ho a la publica-
ció especial del diari Sabadell que vàreu poder llegir a
les passades festes de Nadal, i a l’edició del present
Butlletí extraordinari.
El que més il·lusió ens fa és que l’Acadèmia d’avui
continua viva, amb les seves diferents seccions, col·-
lectius i entitats en ple rendiment i amb un munt d’ac-
tivitats, essent capdavantera a la ciutat de Sabadell,
com a única entitat que engloba 4 ONGs 8 entitats
culturals, 5 de socials i 4 col·lectius diversos...
Més endavant publicarem un altre número amb la seva
relació  a on hi detallarem, una per una que és el que
fan i representen, així com la seva història i de les
seves activitats.

Ramon Graells Costa
President
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ristament s’ha fet comú haver de començar
moltes converses en aquests dies amb l’ex-
pressió: “en la situació que ens toca viure” oT

Missa en sufragi dels nostres socis difunts en especial memòria dels traspassats al darrer any,
així com totes les víctimes de la pandèmia de la Covid-19, que se celebrarà el dissabte dia 23
de gener del 2021 a les 8 del vespre a l’església parroquial de Sant Fèlix.†

“tal com estan les coses”. Certament vivim immergits
encara en aquesta pandèmia que fa que les coses si-
guin diferents. Acabem de celebrar les festes de Nadal,
també d’una forma diferent, possiblement molt dife-
rent a d’altres anys, amb restriccions, sense poder
abraçar els que estimem, sense poder-nos aplegar tots
els que ho faríem normalment. Però, afortunadament,
les coses no depenen de com les celebrem o de quina
manera ens organitzem, sinó que depenen d’elles ma-
teixes. Hem celebrat el Nadal encara que hagi estat de
forma diferent perquè Nadal no depèn de nosaltres. El
25 de desembre és Nadal i ho celebrem com ho cele-
brem o fins i tot sense celebrar-ho. No deixa de ser
Nadal perquè no depèn de nosaltres que ho sigui.
De la mateixa manera enguany, a més aquestes festes,
el dia de Sant Esteve la nostra Acadèmia Catòlica
començà a celebrar una efemèride que tampoc de-
pendrà de com la podem realitzar, ni de si podem fer
tots els actes que havíem previst o no. Hi ha una rea-
litat que passa per damunt d’això: fa 150 anys, un 26
de desembre, el doctor Sardà Salvany començava aquest
projecte. I durant tot aquest any ho celebrarem, ho
recordarem i serà motiu de nova empenta i de reno-
vada il·lusió, malgrat tot, perquè, de nou, no depèn
de nosaltres. I aquesta visió és profundament cristia-
na, és aquesta llibertat de què no tot es basa en els
nostres esforços o la nostra voluntat sinó en acollir
allò que és i no pot ser d’altra manera. Ho puguem
celebrar millor o pitjor, amb major o menor ressò,  el
fet és que fa 150 anys que existeix l’Acadèmia Catò-
lica i només això ja és motiu d’acció de gràcies, de
reconeixement a tots aquells que ho han fet possible,
i de demanar la força i l’empenta per seguir tirant
davant, en el moment que Déu ens ha concedit de
viure, aquesta presència, aquest fogar de cultura, de

valors cristians, de solidaritat, enmig de la nostra so-
cietat actual.
Com a actual consiliari, vull fer una mirada agraïda
del passat. Em veig molt petit davant de les grans fi-
gures que m’han precedit i de les quals ara sóc indig-
nament només un hereu. Però em resisteixo a tenir
només una mirada d’agraïment i d’orgull. La nostra
institució ha de continuar fent camí, arrelant-se i fent
créixer el teixit social de la nostra ciutat. El treball fet
amb tant d’esforç mereix ser recordat, però també
mereix ser posat al dia. No hem de viure del passat. A
la primera reunió amb l’actual junta els deia que  hem
de seguir endavant amb nova vitalitat i il·lusió. Ens
hem d’inventar i reinventar en cada moment per do-
nar resposta al moment actual. No hem de ser només
un edifici. No hem de ser només història. No hem de
ser només un arxiu de tot el que s’ha fet al llarg
d’aquests 150 anys. Hem de ser continuïtat i presèn-
cia renovada en aquest moment que ens ha tocat viu-
re. Que el pes d’aquests 150 anys no ens sigui un llastre
sinó un impuls engrescador a seguir caminant, acom-
panyant les alegries i les tristeses, les esperances i les
angoixes, dels nostres germans, tal com recordava el
concili Vaticà II per seguir sent, com ha estat en aquests
darrers 150 anys, una institució al servei de la ciutat
i de les parròquies, al servei del creixement de les per-
sones en els valors humans i cristians que han inspirat
i inspiren l’existència de l’Acadèmia Catòlica a Saba-
dell.
Que Déu i la Bona Mare, a la qual invoquem amb
l’advocació de la Salut, ens hi ajudin.

Mn. Francesc Xavier Farrés Lúcia, pvre.
Consiliari de l’Acadèmia Catòlica

Rector de sant Fèlix de Sabadell -
Delegat episcopal de família i vida
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150 anys de l’Acadèmia
ment, sinó especialment d’esperança i de futur. Els
reptes del moment present són certament diferents
dels que animaren la creació de l’Acadèmia, però se
situen igualment en la voluntat de fer present la vida
cristiana enmig d’una societat cada vegada més plu-
ral, secular i multicultural, marcada per la globalitza-
ció i l’eixam digital, a través de les diferents activi-
tats, seccions i grups que en formen part.

El papa Francesc ens demana als cristians que siguem
una església en sortida, formada per deixebles missi-
oners que viuen la seva fe i compromís enmig del món,
i que fan present aleshores l’amor de Déu enmig de la
societat. Des d’aquesta perspectiva animo els mem-
bres de l’Acadèmia a revifar els seus orígens i, a la
vegada, a impulsar el seu compromís amb la vida so-
cial de Sabadell. Confio que la celebració d’aquest
aniversari esdevingui un moment important en aquest
camí ja de 150 anys de vida. Moltes felicitats!

+ Josep Àngel Saiz Meneses
Bisbe diocesà

Em plau com a bisbe diocesà encapçalar amb aquest
escrit aquesta publicació amb motiu del 150 aniver-
sari de la fundació de l’Acadèmia Catòlica de Sabadell,
una benemèrita institució d’aquesta ciutat que ha
donat al llarg dels anys molts fruits apostòlics i cul-
turals.

Fou el Dr. Fèlix Sardà i Salvany, il·lustre prevere saba-
dellenc (1841-1916) qui manifestà la seva preocupa-
ció per ajudar a formar els cristians i viure els princi-
pis catòlics enmig d’una societat cada vegada més
convulsa i en pugna entre els postulats liberals i els
conservadors de l’època. Ell esdevingué el fundador i
l’ànima d’aquesta institució des de la seva creació l’any
1870 fins a la seva mort. A ell l’han seguit altres il·-
lustres preveres com Mn. Lluís Carreras o el Dr. Quirze
Estop, entre d’altres, així com també un bon nombre
de laics que han dirigit la institució. A tots ells el nos-
tre reconeixement per la dedicació esmerçada al llarg
de tants anys.

La nostra mirada, però, no ha de ser només d’agraï-
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Mossèn Lluís Carreras i Montserrat
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Carreras i prior de l’abat Antoni M. Marcet, igualment
amic de Carreras.

La bona relació va continuar també durant l’abadiat
d’Aureli M. Escarré, que repetia sovint una frase típi-
ca de Carreras, “Nosaltres som romans”, és a dir ad-
dictes a l’Església de Roma i al papa, i que va fer in-
cloure un bust de Carreras en un dels frescos amb què
Padrós va ornar el tron de la Mare de Déu de Mont-
serrat.

No és estrany, doncs, que el doctor Carreras –com era
conegut habitualment– impulsés les romeries de Sa-
badell a Montserrat, seguint l’exemple del seu mentor
Fèlix Sardà i Salvany, ni és estrany que l’Acadèmia
Catòlica continuï promovent aquestes romeries, en les
quals durant molts anys hem sentit parlar de “l’exem-
plaritat litúrgica” de Carreras.

                     Josep Massot i Muntaner O.S.B.
Monjo de Montserrat

Em plau de fer-me present a la commemoració del
cent cinquantè aniversari de la fundació de l’Acadè-
mia Catòlica de Sabadell, amb la qual he tingut en
anys passats una estreta relació, i desitjo que per molts
anys pugui continuar la bona tasca que ha anat duent
a terme seguint les petjades del seu consiliari mossèn
Lluís Carreras, una de les figures més destacades del
clergat català durant el segle XX, omnipresent a tot ar-
reu i mà dreta del cardenal Francesc Vidal i Barraquer
durant els anys difícils de la Dictadura de Primo de
Rivera i durant la Segona República espanyola.

M’agradaria recordar que mossèn Carreras va tenir
sempre un contacte amistós i cordial amb el monestir
de Montserrat, sobretot amb motiu del Primer Con-
grés Litúrgic que s’hi va celebrar el 1915, una peça clau
de la renovació de l’Església de Catalunya, que donà
lloc també a la revista Vida Cristiana i a un gran im-
puls del moviment gregorianista –la difusió del cant
gregorià, a la qual contribuí d’una manera molt espe-
cial el pare Gregori M. Suñol, bon amic de mossèn
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L’Acadèmia catòlica, un llegat de 150 anys
Esteve Renom Pulit. President 1985-1995

d’acord amb els signes del temps, els protagonistes
van ser els nois de Sabadell, mentre que les noies
no van tenir cabuda a l’entitat fins molt més tard,
limitant-se fins llavors a una participació passiva en
alguns cursos i conferències.
En el context de radicalització política local entre
sectors tradicionalistes, liberals i obreristes, les acti-
vitats públiques de l’entitat foren suspeses entre l’any
1873 i el 1876,
Restaurada la monarquia borbònica, el 1874 el grup
va adoptar la denominació d’Acadèmia de la Joven-
tut Catòlica de Sabadell. Els plantejaments inicials
anaven evolucionant al ritme que evolucionava la
societat local. L’entitat es va anar enfortint a mida
que consolidava la seva activitat i també amb l’es-
tabilització de la seva seu.
L’entitat va començar ocupant diversos estatges –la
casa del Dr. Sardà, un pis a la plaça de Sant Roc,
un espai en l’edifici del col·legi dels P.P. Escolapis –
avui l’actual l’Ajuntament-, fins que es va establir
en una casa a la plaça Major-. Va ser en el pati
d’aquesta casa, que donava al carrer de Sant Joan,
i que l’entitat va comprar l’any 1884, on va ser
construït l’edifici que ha allotjat l’entitat fins avui.
La inauguració va fer-se solemnement l’any 1890,
amb la presència del bisbe de Barcelona. En aquell
moment es va adoptar ja el nom d’Acadèmia Catò-

La commemoració dels 150 anys d’una entitat és
molt poc habitual. Poques associacions arriben a as-
solir aquesta llarga vida. Per això és tan important
el que celebrem enguany a l’Acadèmia Catòlica de
Sabadell.
Els inicis de l’Acadèmia els hem de situar en la vo-
luntat del grup d’una dotzena de joves de la ciutat
que el 26 de desembre de 1870 s’aplegaren entorn
del Dr. Fèlix Sardà i Salvany (Sabadell, 1841-1916),
l’eclesiàstic i escriptor que amb la seva obra va ori-
entar el tradicionalisme catòlic català, constituint-
se l’entitat Joventut Catòlica de Sabadell. Eren uns
moments d’una certa convulsió. La reina Isabel II
havia marxat a l’exili després de la revolució de
setembre de 1868 i poc després es proclamava la
Primera República Espanyola, el febrer de 1873. Va
ser aleshores que la Constitució de juny de 1869 va
admetre el dret d’associació. Això va contribuir a
una ràpida difusió dels sentiments anticlericals, i,
en contrapartida, a una decidida resposta en defen-
sa dels valors del catolicisme. Sabadell era en aquell
moment una ciutat industrial amb molta població
obrera, i un important dinamisme ciutadà. Sorgí
llavors un esclat d’entitats de molt diferent signe.
Una d’elles fou doncs aquella Joventut Catòlica de
Sabadell. Tenia per objectiu l’educació cristiana de
laics, principalment dels joves. Durant molts anys,
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lica de Sabadell. En aquell nou local l’entitat va
amplificar la seva activitat. Hi havia seccions de teatre
i coral, pessebrisme, conferències, cursets, revistes,
catequesi i esplai. I comptava amb una selecta bi-
blioteca. A partir de l’any 1908 es va incorporar el
català en els actes i programes de l’entitat, fet que
reafirmava la seva ja anterior i progressiva identifi-
cació amb el moviment catalanista. I a partir de
1916, després de la mort del Dr. Sardà i Salvany, el
nomenament del Dr. Lluís Carreras com a Consiliari
de l’Acadèmia, va orientar la vinculació de l’entitat
al moviment de renovació religiosa que es vivia en
l’Església catalana en aquelles primeres dècades del
segle XX
El Dr. Lluís Carreras i Mas (Sabadell, 1884-1955),

ordenat sacerdot l’any 1909 havia estat deixeble del
Dr. Sardà i Salvany en l’àmbit de l’Acadèmia. Esde-
vingué col·laborador del Bisbe Torras i Bagues, amb
qui fou destacat protagonista i impulsor del movi-
ment de renovació litúrgica i religiosa d’aquell mo-
ment. I també, com el mateix Bisbe, s’identificà i
participà plenament en el moviment catalanista. Jun-
tament amb altres sacerdots, Higini Anglès, Manuel
Trens, Antoni Batlle i Josep M.ª Llovera, promogue-
ren el primer congrés litúrgic de Montserrat (1915).
Publicà diferents obres de les quals cal mencionar
l’Eucologi (1915). Se’l proposà en diferents ocasions
per a bisbe, per diferents diòcesis d’Espanya, cosa
que sempre va refusar en considerar que els bisbes
havien de ser fills del país.
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responsabilitat en les relacions entre la política ecle-
siàstica catalana amb l’Estat Espanyol.
La guerra, però, va colpejar de nou l’Acadèmia, que
el 19 de juliol de 1936 va patir la crema del seu
estatge. En aquells primers mesos de l’embat anar-
quista i anticatòlic conseqüent a l’alçament militar,
foren assassinats alguns dels socis de l’Acadèmia,
entre els quals el president Dr. Ferran Sotorra. El Dr.
Carreras s’hagué d’exiliar de nou.
Acabada la guerra, el Dr. Carreras va retornar a Ca-
talunya i va vincular-se de nou a l’Acadèmia Catò-
lica, també com a consiliari. Però la represa formal
de les activitats de l’Acadèmia no va ser autoritzada
fins al 1948. Aquell mateix any es va fer una pri-
mera reconstrucció que va posar en servei la planta
baixa.
En els anys difícils de la dictadura de Franco, l’Aca-
dèmia va haver de fer les seves publicacions en cas-
tellà, almenys fins a l’any 1959. Però ja abans, ben
aviat, s’hi van impartir classes de català.
L’any 1955 morí el Dr. Carreras i fou el Dr. Quirze
Estop qui el substituí en el càrrec de consiliari de
l’Acadèmia. En aquell període l’entitat mantingué el
seu dinamisme i va ampliar el seu estatge amb la
construcció de la biblioteca i unes noves sales per a
joves, a la banda del carrer de Burriana.
Després de la mort de Franco el 1975, i amb la
recuperació política i institucional de Catalunya,

La brillant trajectòria de l’Acadèmia va quedar atu-
rada l’any 1923 en ser clausurada en el marc de la
repressió de la cultura catalana per la dictadura del
general Primo de Rivera. I el Dr. Carreras hagué
d’exiliar-se. Una part de les activitats van poder con-
tinuar en un local del carrer Indústria.
L’any 1930, amb la dimissió de Primo de Ribera, es
va poder reobrir el local social de l’Acadèmia i amb
ell la seva plena activitat. El Dr. Carreras s’hi rein-
corporà, novament com a consiliari.
Tot just proclamada la Segona República, el Dr.
Carreras li donava suport en l’article: Déu guardi la
República, publicat a “Cultura Cristiana” (16.4.1931)
la publicació periòdica de l’Acadèmia. Poc després,
el maig de 1932, la nostra entitat va rebre la visita
del president de la Generalitat de Catalunya, Sr.
Francesc Macià. El Dr. Carreras contribuí a l’impuls
de l’escoltisme a Sabadell i dins la mateixa Acadè-
mia es creà el grup de Sant Bernat de la Secció de
Minyons de Muntanya el 1932. Al llarg del període
republicà, intervingué fermament en l´intent d’apro-
par l’Església Catòlica a la República. Amb aquesta
finalitat, havent esdevingut ja, des del temps de la
seva activitat al costat del Bisbe Torras i Bages, una
figura rellevant dins la institució eclesiàstica espa-
nyola, s’entrevistà amb el president de la República,
Sr. Niceto Alcalá Zamora. I, nomenat secretari del
Cardenal Francesc Vidal i Barraquer, tingué una alta



l’Acadèmia Catòlica de Sabadell va començar una
nova etapa de represa i vitalitat. Eren uns anys trans-
cendents de recuperació cultural i institucional ca-
talana, així com també de renovació eclesiàstica, a
rel encara del Concili Vaticà Segon. L’any 1981 va
iniciar la reconstrucció global del seu estatge social
cremat l’any 1936.
L’any 1983, el Sr. Salvador Soley, president de l’Aca-
dèmia en aquell moment, i el Sr. Lluís Tarruell,  que
l’havia precedit en el càrrec, em proposaren incor-
porar-me a la Junta, amb l’específica responsabili-
tat de les obres de reconstrucció de l’edifici cremat
l’any 1936. La imatge de les grans balconades de
l’Edifici, encara tapiades, eren testimoni d’aquella
destrucció. Vivíem uns moments de canvis i de con-
fiança en el futur, que ens donaven una gran il·-
lusió per a continuar i culminar aquella empresa.
La inauguració de l’edifici reconstruït es va fer en
un acte el 8 de gener de 1988, que va comptar amb
la presència de qui aleshores era Bisbe Auxiliar, Rdm.
Mons. Lluís Martínez Sistach, després Cardenal, i el
de l’aleshores president de la Generalitat de Catalu-
nya, el Molt Honorable Sr. Jordi Pujol. A continua-
ció tingueren lloc tot un seguit d’actes i activitats
amb la mateixa finalitat de festejar la recuperació
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de l’edifici. El 3 de febrer de 1988, tingué lloc la
cloenda d’aquella celebració, amb la presència de
Dom Cassià M. Just, Abat de Montserrat.
La reconstrucció de l’edifici fou una gran experièn-
cia que vàrem viure la Junta, els socis i molts altres
sabadellencs que ens van ajudar.
Jo vaig tenir l’honor de presidir la nostra entitat
entre 1985 i 1995, experiència de la qual en guardo
un molt bon i estimat record.
El llarg recorregut d’aquesta entitat, la nostra Aca-
dèmica Catòlica, ha tingut força entrebancs, però
també ha estat ple de molta activitat i de molt bons
fruits. L’acadèmia Catòlica de Sabadell té ben me-
rescuda la Creu de Sant Jordi que va rebre l’any
1991 pel seu compromís amb els valors cristians i
d’arrelament i fidelitat al País. El mateix any també
va ser honorada per l’Ajuntament de Sabadell, que
va expressar-li el seu reconeixement com a entitat
exemplar per la seva continuada activitat al servei
de  la ciutat.

Acadèmia Catòlica, per molts anys!!!

Esteve Renom Pulit
President 1985-1995
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La figura preeminent del Dr. Feliu Sardà i Salvany
i la Fundació de l’Acadèmia Catòlica de Sabadell

foren, junt amb el Dr. Feliu Sardà, els Srs. Miquel i
Eduard Baigual, Àngel Barata, Salvador Borrell, Va-
lentí Calvó, Josep i Ramón Giralt, Albert Plans, Joan
Ribatallada, Joan Vilaró, que es constitueixen en la
primera Junta directiva essent el primer president  el
Sr. Miquel Baygual, i a continuació el vicepresident,
secretari, tresorer i altres vocals.
Pel desenvolupament immediat de la nova associació

podem constatar que a partir
d´aquell moment, la preocupa-
ció principal del fundador  fou
la formació intel·lectual i reli-
giosa del grup de joves que
s´havien aplegat al seu voltant,
a fi de crear un nucli sòlid que
es formés adequadament per a
poder després influir d´una ma-
nera important en el pensament
catòlic sabadellenc. Per això
propicià l´entrada progressiva,
però no ràpida, de nous joves
que anessin afegint-se a la no-
vella entitat.
Creiem que per centrar la fun-
dació de l´Acadèmia en el seu

context històric, el sacerdot  no sabadellenc Mn. Ernest
Mateu, definia l´esperit del Dr. Feliu Sardà amb aques-
tes paraules,...: «entenia per “apostotat”, aquella ac-
ció cristiana que cerca despertar en el poble batejat
una recta consciència de la seva dignitat de fills de
Déu, enriquir la seva intel·ligència i enfortir la seva fe
pel coneixement de l´Evangeli, promoure la seva pie-
tat amb els actes de culte religiós, especialment en la
devoció eucarística i mariana, expandir la doctrina de
l´Església i fomentar l´obediència al Papa i als bis-
bes..»
De bell començament podem afirmar que l´Acadèmia
ha anat complint aquesta missió. Durant anys, totes
les grans manifestacions de pràctica religiosa i parti-
cipativa, al costat d´institucions benèfiques o d´altres
iniciatives cristianes eren propulsades per l´Acadèmia
Catòlica i pels seus homes, amb aquell esperit
d´apostolat que havia inculcat el seu fundador.
El Dr. Sardà intuí i comprengué perfectament  quins
eren els aspectes bàsics de l´entitat confessional que
en aquell moment històric calia establir a Sabadell,

El dia 26 de desembre de l’any 1870, el dia de Sant
Esteve i que per tant era festiu a Sabadell com a tot
Catalunya, tingué lloc una reunió de dotze joves, amb
un sacerdot també jove, en el domicili particular
d’aquest darrer, al carrer de Sant Joan, nº 17, amb l´ob-
jectiu de crear una entitat específicament religiosa.
El sacerdot era el Dr. Sardà i Salvany, de vint-i-nou
anys (nascut a Sabadell el dia 23 de maig del 1841) i
que en aquell temps era be-
neficiat de la parròquia de
Sant Feliu de Sabadell. El ma-
teix any que l’ordenaren ha-
via estat nomenat catedràtic
del Seminari de Barcelona, on
ell havia estudiat, però ben
aviat i renuncià, quan a la seva
ciutat natal li oferiren el be-
nefici que hem esmentat
abans. No se sentia cridat a
la docència, possiblement, ell
era un polemista nat.
L´any 1871, el primer de ge-
ner, començà l´edició d´una
publicació setmanal que titulà
“Revista Popular” i que es
mantingué fins l´any 1928, però que continuà amb el
nom de “Joventut, Cultura Cristiana”.
Fidel defensor del Papa en les pàgines de la seva revis-
ta i escrigué molt llargament articles en defensa del
Sant Pare Pius IXè, mantenint dures polèmiques amb
els qui l´atacaven en el nostre país, que no eren pas
pocs.
Tenim a la vista la llibreta que fou el primer llibre
d´Actes de la nova societat i que comença de la ma-
nera següent, sota una creu inicial: Sociedad Religio-
sa, bajo el título de “JOVENTUT CATÒLICA DE SABA-
DELL” i Socios Fundadores. Creiem que escau fer
esment d´aquest fet i nomenar els noms dels primers
joves que acudiren a la proposta del Dr. Sardà i Salvany
i s´aplegaren al voltant del fundador i que foren els
que l´ajudaren en l´inici d´una tasca que ha marcat
els 150 anys de la nostra història local  i que continua
amb vitalitat fidel al propòsit del seu venerable fun-
dador.
En la primera Acta fundacional i tenim els noms dels
joves sabadellencs que inicien l´obra de l´Acadèmia,
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que permetés afrontar la problemàtica futura del pen-
sament cristià a la seva ciutat. En aquells dies, Saba-
dell creixia a bon ritme i el pietisme tradicional no
suposava una base sòlida per afrontar el repte del seu
futur, en un ambient com el de Sabadell d´aleshores,
en el qual estaven més ben estructurades les tendèn-
cies intel·lectuals negatives al pensament cristià, que
no pas les cristianes.
Certament  que feia poc que havia fundat la “Revista
Popular”. Era un pas encertat, però això no era sufi-
cient, perquè no arribava a determinats nivells de la
societat sabadellenca. Calia crear l´instrument que
d´una manera continuada aglutinés als catòlics saba-
dellencs amb sentit militant i efectiu. Dit d´una altra
manera, calia cercar un instrument  mitjançant el qual
la idea social cristiana prengués forma i eficàcia din-
tre de la societat sabadellenca, amb projecció al futur,
que s´endevinava mogut i dificultós. I calia començar
per la joventut.
El Dr. Feliu Sardà, doncs, fou un gran sacerdot i un
home d´una forta personalitat dins l´Església de fi-
nals del segle XIX i principis del XX..., D´una línia molt
exigent i molt integra que entusiasmava  a la gent que
el coneixien, i com no, als joves, i és per això que el
seu ideal fou, mitjançant l´Acadèmia, que els joves
ciutadans agafessin la responsabilitat de dotar a la
ciutat de principis seriosos, integrant-los en la religi-
ositat, pel millor desenvolupament de formació tan
humana com social de la ciutadania sabadellenca.  Era
un exemple en molts sentits i sobretot capdavanter,
en catequesi, en el terreny social, en formació educa-
tiva, especialment l´estima al món dels avis desempa-
rats i al món dels pobres, pels quals feu donació de la
seva casa i crea l´Asil dels desemparats....
A la seva mort, molts prohoms i personalitats sabade-
llenques sobretot, van glossar la seva figura blasmant
unes paraules molt sentides en una Revista Extraordi-
nària que va editar l´Acadèmia amb motiu del seu

traspàs, el 2 de gener del 1916.  Us en faré un senzill
recull,.. entre ells:
... l´Abat de Montserrat P. Antoni M. Marcet, que res-
saltava “l´estima del Dr. Sardà a Montserrat, un gran
amor a la Mare de Déu, només calia veure la impor-
tància que va donar als Romiatges montserratins...”
(dels que n’acabem de celebrar el 125 aniversari)
...Mn. Gaietà Clauselles, fa esment de la “seva gene-
rositat envers els pobres...”
...de Josep Costa i Deu, en parlà “d´un savi i mestre de
periodistes...”
...de Ramon Picart, de “la seva gran ciutadania i el
profund amor per Sabadell..”
I d´altres, com el Sr. Ernest Abelló, president de
l´Acadèmia; el P. Eloy Vidal, rector de l´Escola Pia; Sr.
Salvador Sabater, secretari de l´Acadèmia: Sr. Manel
Ribot i Serra: Sr. Lluís Mas i Gomis; Sr Josep Mir
Marcet, alcalde de Sabadell i president de l´Acadèmia,
etc, etc,..
També cal esmentar, per la seva trajectòria posterior a
la mort del Dr. Sardà, al Dr. Lluís Carreras i Mas, que
fou el seu successor com a segon Consiliari de
l´Acadèmia... en parla d´un “referent extraordinari i la
seva bonhomia i d´una saviesa excelsa reflectida en
les seves conferències i en les homilies i la seva por-
tentosa apologètica popular, com a gran polemista...
apòstol per a tots nosaltres,... i tot esperant ser con-
tinuador de la seva gran obra,... la pàtria no morirà...”
El Dr. Lluís Carreras i Mas, requereix un capítol a part,
ja que com a Consiliari, donà a L´Acadèmia Catòlica,
un nivell intel·lectual i de gran prestigi que fou reco-
neguda tant a nivell local com a tot el nostre país.
Disposa actualment d´una excel·lent  biblioteca, es-
pecialitzada en temàtica de teologia i filosofia com
obres de caire i aspecte religiós.

Salvador Soley
President 1983-1985
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150è aniversari de l’Acadèmia Catòlica de Sabadell
Cronologia històrica dels fets més importants de la vida de

l’entitat durant aquests 150 anys

— Al 1917, creació de “l´Schola Cantorum”, conse-
qüència del Congrés Litúrgic de Montserrat, al servei
de la restauració litúrgica i participació dels fidels a
les celebracions, i amb la participació de PP. Escola-
pis molt vinculats amb Montserrat.
— Al 1921, celebració del Cinquantenari de l´Acadèmia
C. amb la participació del P. Antoni Ma. Marcet, Abat
de Montserrat.
— Al 1923, clausura de L´Acadèmia (per la seva vertent
catalanista) pel nou règim de la dictadura del Gral.
Primo de Rivera. L´Schola Cantorum es fa càrrec de
les activitats pròpies de l´Acadèmia C. i establerta a
altres dependències.
— Al 1926, constitució de “La Junta Administrativa
del Santuari de la Mare de Déu de la Salut”, i el pre-
sident de l´Acadèmia n’és membre nat.
— Al 1931, L´Acadèmia C. saluda la nova República

— 26 de desembre de 1870. Constitució i fundació de
l´Acadèmia Catòlica pel Rvd. Dr. Feliu Sardà i Salvany,
en el seu domicili particular carrer St. Joan, 17, i amb
el nom de “Joventut Catòlica de Sabadell”.
— Al 1871, publicació del primer Butlletí (trimestral)
amb el nom de “La Joventut Catòlica” ( i fins als nostres
dies (mensual) amb el nom de “L´Acadèmia, cultura
cristiana”).
— Al 1882, es passa al nou Estatge social a l’edifici
del PP. Escolapis (actual Ajuntament), per l´estreta vin-
culació amb l´orde de L´Escola Pia.
— Al 1884, L´Acadèmia, ja establerta al carrer St. Joan,
20, es erigida canònicament per l’Excm. Sr. Bisbe de
Barcelona, donant-li el nom actual d’“Acadèmia Ca-
tòlica de Sabadell”.
— Al 1890, inauguració de la nova Biblioteca i Sala
d´estudis i lectura.
— Al 1892, restauració i organització dels nous romi-
atges a Montserrat, amb el nom de “Romería sabade-
llenca a Montserrat”.

Junta de l’Acadèmia Catòlica anys 1895-1897

— Al 1909, creació dins l´Acadèmia de la Congregació
Mariana de Sant Lluís, impulsora i renovadora d´Aplecs
Marians, tant de La Salut com de Togores.
— Al 1915, Congrés Litúrgic de Montserrat, amb par-
ticipació del Dr. Lluís Carreras i Mas, que serà el pro-
per Consiliari de L’Acadèmia Catòlica.
— Al 1916, el 2 de gener mort del Dr. Feliu Sarda i
Salvany. El febrer, nomenament pel Sr. Bisbe de Bar-
celona del nou Consiliari Dr. Lluís Carreras.

Catequística: distribució de premis, any 1898-Casa Dr. Sardà

Grup d’alumnes catequistes, any 1898
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amb un article polític-religiós-social inserit a la Re-
vista de l´Entitat.
— Al 1932, el president de la Generalitat de Catalunya
el M.H. Sr. Francesc Macià visita l´Acadèmia amb motiu
de l´exposició-homenatge al pintor Joan Vila Cinca,
sota el patronatge de la Generalitat i Ajuntament de
Sabadell.
— Al mateix 1932, es constitueix el Grup de Minyons
Escoltes “Agrupament Sant Bernat”.

Aplec de la Salut, any 1920

Noces d’or de l’Acadèmia Catòlica, març 1922

Grup de Teatre de l’Acadèmia Catòlica, any 1923

La Congregació Mariana a La Mola, any 1928

— Al 1936, el 18 de juliol, esclata la guerra civil. És
cremada l´Acadèmia, la seva Biblioteca i el seu teatre,
al mateix temps van ser assassinats varis socis, entre
ells el President i el Secretari, i d´altres membres de la
Junta directiva.
— Al 1939, acabada la guerra, queden prohibides to-
tes les activitats de l´Entitat pel seu passat catalanista.
L´única actuació es l´Schola Cantorum que fomenta
la Litúrgia i el cant gregorià.
— Al 1948, el Bisbe de Barcelona Dr. Gregorio Modrego,
inaugura la rehabilitació d´unes sales, per continuar
activitats amb el Dr. Lluís Carreras, consiliari, al da-
vant, sent president el Sr. Joan B. Bach i Benach. I
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amb l’assistència de les autoritats locals.
— Al 1955, el dia 7 de març, mort del Dr. Lluís Car-
reras, continuador de la tasca del Dr. Sardà i Salvany,
deixant a l´Acadèmia C. la seva important Biblioteca,
actualment renovada.
— Al 1955, és nomenat nou Consiliari el Dr. Quirze
Estop, que exerceix fins la seva mort, el març del 1975.
— Al 1975, el Sr. Arquebisbe nomena a Mn. Jaume
Serrano, rector de Sant Feliu, nou Consiliari.
— Al 1981, inici de les obres de reconstrucció total de

l’Acadèmia, amb la integració del l´Associació de Pes-
sebristes de Sabadell, que ja havien estat com a secció
de la Congregació Mariana.
— Al 1986, l´Acadèmia és constituïda com a Associa-
ció Canònica Pública. Regulada per uns nous ESTA-
TUTS, aprovats per l´Assemblea General de socis i ra-
tificats pel Sr. Arquebisbe de Barcelona Dr. Narcís
Jubany el 9 d´abril del 1986. Aquests Estatuts són
continuadors del “Reglament general de l´Acadèmia
Catòlica i Bases i Organització de les seves seccions”,
de l´any 1906.

El Molt Honorable Francesc Macià, President de la
Generalitat de Catalumnya a l’Acadèmia Catòlica, el 28 de
maig de 1932

Esmorzar dels joves de la Congregació Mariana al cafè de
l’Acadèmia Catòlica, any 1935

Reinici de les activitats a l’Acadèmia Catòlica any 1949

El Dr. Lluís Carreras i Mas, consiliari de l’Acadèmia Catòlica
any 1950 (aprox.)
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— Al 1988, any de la inauguració de la reconstrucció,
ja completada, de l´edifici, cremat durant la guerra
civil, amb la presència del M.H. Sr. Jordi Pujol Presi-
dent de la Generalitat de Catalunya i amb l´assistència
del Sr. Bisbe Auxiliar Dr. Lluís Martinez Sistach, en
representació del Dr. Narcís Jubany Cardenal, Arque-
bisbe de Barcelona.
— Al mateix 1988, com a cloenda dels actes comme-
moratius de l´any de la reconstrucció, el P. Cassià Ma.
Just Abat de Montserrat, dóna una Conferència sota
el títol de “La Mare de Déu, Montserrat i Catalunya”.
— Al 1991, el dia 2 d´abril, lliurament de la CREU DE
SANT JORDI de la Generalitat de Catalunya, com a
reconeixement a l´obra feta per l´Acadèmia Catòlica.
I també el 1991, reconeixement per part de l´Exc. Ajun-
tament de Sabadell, a l´Acadèmia nomenant-la Enti-
tat exemplar sabadellenca.
— Al 1992, el dia 2 de desembre, conferència inaugu-
ral de Curs pel Cardenal Dr. Narcís Jubany, arquebisbe
de Barcelona.
— 1992, dies 5 a 9 de desembre, Pelegrinatge a ROMA.
Amb Audiència del Sant Pare Joan Pau II.

— Al 1993, el dia 3 de març. Centenari de la Romeria
sabadellenca a MONTSERRAT.
— Al 1995, el dia 9 de març, el P. Sebastià Ma. Bardolet,
Abat de Montserrat, convidat per la junta de l´Acadè-
mia, dóna una Conferència sota el títol “Montserrat i
l´Església a Catalunya”.

La Junta de l’Acadèmia Catòlica els anys de la reconstrucció,
any 1988

Segon concurs de Roses. El president Bach amb l’alcalde de
Sabadell Sr. Antoni Llonch Gambús any 1964

Pelegrinatge a Roma en el 120 aniversari de l’Acadèmia i
audiència amb el Sant Pare Joan Pau II, desembre de 1992

Lliurament de la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de
Catalunya a l’Acadèmia Catòlica. La Junta Directiva present
a l’acte, al Palau de la Generalitat, 2 d’abril 1991
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— Al 1996, 125 ANIVERSARI de l´Acadèmia Catòlica,
presidit i iniciat amb una conferència inaugural de
curs, a càrrec del Cardenal Ricard M.ª Carles, Arque-
bisbe de Barcelona.
— Al 1997, el maig, participació de l´Acadèmia Catò-
lica, als actes del 50è. Aniversari de la Coronació de la
Mare de Déu de la Salut.
— Al 2002, conferència inaugural del Curs, pel Sr. Bisbe
de Terrassa, Mns. Josep A. Sàez Meneses. També al
2002, desembre, 75 anys del concurs popular de Pes-
sebres.
— Al 2007 , al 28 d´abril. Entrega a l´Arxiu d´Història
del Monestir de Montserrat del llegat del Dr. Lluís
Carreras (sobretot epistolari del Cardenal Vidal i Bar-
raquer) per part de la família Figueras dipositària fins

ara dels documents. Amb la presència de 3 presidents
de l´Acadèmia, Srs. S. Soley, E. Renom, i R. Vilanova.
— Al 2012, del 7 al 14 d´octubre, PELEGRINATGE A
TERRA SANTA, amb motiu de 140è ANIVERSARI DE
L´Acadèmia Catòlica.
— Al 2013, 15 de març. L´Acadèmia Catòlica, celebra
la proclamació del nou Sant Pare Francesc, en una
Editorial de la seva Revista.
— Al 2013, conferències a l´Acadèmia per part de Dr.
Armand Puig, degà de la Facultat de Teologia, pel Sr.
Antoni Bentué, Dr. en Teologia i professor de la Uni-
versitat Catòlica de Santiago de Xile.
— Al 2014, conferències a l´Acadèmia per part del Sr.
Josep Lluís Martín Berbois sobre 50 aniv. declaraci-
ons abat Escarré a “Le Monde”, Sr. Santi Vila sobre el
Dr. Sardà i Salvany, i pel Dr. Joan Botam, teòleg i pre-
sident del Centre Ecumènic de Catalunya.
— Al 2015, el 14 de març. Trasllat de les despulles del
Dr. Lluís Carreras a l´Església parroquial de Sant Feliu
de Sabadell, presidint l´acte el Sr. Bisbe Mns. Josep A.
Sàez Meneses.
— Al 2017, al 26 de maig, 90è aniversari de l´Aplec a
l´ermita de la Mare de Déu de Togores.
— Durant tots aquests anys esmentats, l´Acadèmia va
convidar a presidir actes inaugurals de curs, com a
intervenir amb conferències especialitzades a Srs. Bis-
bes de seus episcopals de tot Catalunya.
— Al 2020, 7 de març. 125è Aniversari de la Romeria
sabadellenca a MONTSERRAT.

Dipòsit a la Biblioteca de Montserrat dels documents privats
del Dr. Lluís Carreras, deixats a l’Acadèmia per la família
Figueras-Anmella, 28-4-2007
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Relació de presidents i de consiliaris
PRESIDENTS
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Miquel Baygual Casanovas (1848-1926)
Jacint Serra

(Sense activitats des de mitjans del 1873)
Bonaventura Sardà Mimo
Miquel Baygual Casanovas
Pau M. Llobet Vilarrubias
Miquel Baygual Casanovas
Joan Mestres Pons
Jacint Serra
Bonaventura Sardà Mimo i Ramon Arús Fontanet

actuen indistintament en el càrrec de President Accidental
Ramon Arús Fontanet
Salvador Serracanta
Josep Mir Marcet
Miquel Baygual Casanovas
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Miquel Baygual Casanovas

(Inauguració del nou estatge social el 24.9.1890)
Joaquim Desumvila

Josep Fonoll Rovira

Joaquim Desumvila
Ramon Picart Felip

Josep Mir Marcet

(Mort del Dr. Fèlix Sardà i Salvany, 2.1.916)

������������������

26-12-1870
26-12-1871 (renov.)
26-12-1872

30-4-1876
6-5-1877
1-1-1879
1-1-1880

26-12-1880
7-1-1883

1883-1884

1-1-1885
1-3-1885

16-1-1887
13-1-1889

21-9-1890

4-1-1891
29-1-1893 (renov.)
27-1-1895 (renov.)
6-1-1897

29-1-1899 (renov.)
28-7-1901
6-10-1901
28-1-1903 (renov.)
21-1-1905
19-1-1907 (renov.)
16-1-1909 (renov.)
21-1-1911 (renov.)
18-1-1913 (renov.)
16-1-1915 (renov.)
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Dr. Fèlix Sardà Salvany 26-12-1870
Dr. Lluís Carreras Mas 27-2-1916
Dr. Quirze Estop Puig 13-4-1955
Mn. Jaume Serrano Vidal 22-9-1975
Mn. Joan Busquets Masana 26-2-1982
Mn. Francesc Catarineu 13-6-2007
Mn. Xavier Farrés 1-1-2019

Josep Llobet Sanjuan

(Clausur(Clausur(Clausur(Clausur(Clausura de l’a de l’a de l’a de l’a de l’Acadèmia el 2Acadèmia el 2Acadèmia el 2Acadèmia el 2Acadèmia el 21.11.11.11.11.11.1923)1.1923)1.1923)1.1923)1.1923)
(Reobertur(Reobertur(Reobertur(Reobertur(Reobertura el 2a el 2a el 2a el 2a el 21.12.1923)1.12.1923)1.12.1923)1.12.1923)1.12.1923)
(Clausur(Clausur(Clausur(Clausur(Clausura de l’a de l’a de l’a de l’a de l’Acadèmia el 15.9.1924)Acadèmia el 15.9.1924)Acadèmia el 15.9.1924)Acadèmia el 15.9.1924)Acadèmia el 15.9.1924)
(Reobertura el 24.2.1930)(Reobertura el 24.2.1930)(Reobertura el 24.2.1930)(Reobertura el 24.2.1930)(Reobertura el 24.2.1930)

Ramon Picart Felip
Ferran Soterra Salvadó

Ernest Abelló Viver
(Sense activitats des del 19 de juliol de 1936)
(Represa de les activitats el 7.2.1948)
(Inauguració del local parcialment reconstruït el 26.12.1948)

Joan Bta. Bach Benach
(Mort del Dr. Lluís Carreras i Mas el 7.3.1955)

Salvador Codina Fatjó, Ramon Pujol Pineda i Joan Puig Coll
components d’una Comissió Administrativa que va
assumir les responsabilitats de la Junta Directiva

Salvador Codina Fatjó
Esteve Renau Vallribera
Ramon Pujol Pons
Lluís Tarruell Plans
Salvador Soley Junoy
Esteve Renom Pulit

(Celebració el 8.1.1988 de la reconstrucció total de l’edifici social,
amb la presència del Molt Honorable Sr. Jordi Pujol,
President de la Generalitat de Catalunya i del Rvdm.
Dr. Lluís Martínez i Sistach, Bisbe auxiliar de Barcelona)

Josep Maria Farrés Sabater
Rafael Vilanova Aymerich
Ramon Graells Costa

20-1-1917
25-1-1919 (renov.)
22-1-1921 (renov.)
13-1-1923 (renov.)

23-3-1930
6-2-1932

27-1-1934 (renov.)
18-1-1936
8-4-1952

1-2-1956 (renov.)
25-1-1959 (renov.)
25-5-1964

6-5-1965
28-5-1969
12-6-1975
7-3-1979
2-3-1983

8-10-1985

18-6-1993
26-6-1994
13-6-2007



L’activitat de l’Acadèmia Catòlica durant
la Primera Guerra Mundial (1914-1918)

obtenir l’acta de diputat. També va donar suport als
alcaldes sabadellencs de la Lliga Joan Vidal i Gambús
(1918) i Pere Pascual i Salichs (1918-1922).

L’ACTIVITAT DE L’ACADÈMIA
DURANT AQUESTS ANYS

Malgrat la situació que es vivia internacionalment,
l’activitat de l’Acadèmia va ser nombrosa i diversa. El
1915 va realitzar diverses activitats com la visita al
local de l’entitat del bisbe titular de Tizuca i vicari
apostòlic de Fernando Poo Ermengol Coll i Armen-
gol, la participació en el Congrés Litúrgic a Montser-
rat i publicació de l’EUCOLOGI en català, redactat pels
mossens Frederic Clascar, Lluís Carreras i Josep Tarrés
o la celebració del XXV aniversari de la inauguració de
l’edifici social, durant la presidència del Josep Mir
Marcet.
El 2 de gener de 1916 va morir Sardà i Salvany. Les
mostres de condol i d’homenatge d’un sector de la
societat sabadellenca van ser nombroses com per exem-
ple l’edició de l’Acadèmia d’un Butlletí-Homenatge on
van participar més de seixanta persones. No obstant,
des de les pàgines del Sabadell Federal (1913-1917)

LA POSICIÓ POLÍTICA A NIVELL
INTERNACIONAL, ESTATAL I LOCAL

Al llarg de la Primera Guerra Mundial, l’Acadèmia
Catòlica no va posicionar-se per cap dels dos bàndols
protagonistes de la guerra. No obstant, l’apologista,
escriptor i ànima de l’entitat Feliu Sardà i Salvany si
que ho va fer amb els articles “Los horrores de la guer-
ra” (5 de novembre de 1914) i “El azote de la guerra”
(6 d’agost de 1914) que va publicar a la Revista Popu-
lar que ell dirigia. El primer text era un atac intenci-
onat contra França per la seva actitud religiosa amb
l’esperit cristià. Mentre que el segon, l’autor va mani-
festar que el conflicte bèl·lic era un càstig de Déu pels
pecats i l’ateisme d’una part de la societat en general.
Malgrat la neutralitat de l’Acadèmia durant el con-
flicte bèl·lic, aquesta si que va posicionar-se política-
ment a favor de la Lliga Regionalista amb la redacció
de textos i la petició directa del vot. En concret va
demanar el vot per l’efímer alcalde de Sabadell i mem-
bre de la Lliga Regionalista Joan Farreras i Grané a les
eleccions municipals de 1917 i a les eleccions a dipu-
tat a Corts de 1918, on l’industrial i membre de la
Lliga Regionalista Francesc Llonch i Cañameras va
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del 29 de gener de 1916 diverses plomes van criticar
durament al mencionat desaparegut.
La defunció de Feliu Sardà i la designació de Lluís
Carreras com a nou consiliari, l’11 de febrer de 1916,
va comportar un canvi ideològic a l’Acadèmia Catòli-
ca. Carreras va iniciar una estreta relació amb el car-
denal Francesc Vidal i Barraquer i va adoptar la línia
catalanista i conservadora del bisbe Josep Torres i
Bages. Això va significar que es potenciés la relació
entre pàtria i religió i la reivindicació dels drets lin-
güístics i nacionals. Aquesta actitud estava estreta-
ment lligada amb l’actitud de l’espiscopat català
d’abandonar l’integrisme per arrenglar-se al costat del
projecte del regionalisme català representat fonamen-
talment per la formació política la Lliga Regionalista.
A partir d’aquí, les activitats de l’Acadèmia van cen-
trar-se en la realització de sardanes, vetllades lite-
rariomusicals de tema patriòtic, excursions i romeries
(sobretot a Montserrat). El 1917 la plataforma Joven-
tut (1915) va passar a anomenar-se Joventut Catòlica
amb la intenció d’informar dels actes de l’entitat i ser
menys apologètics per acabar convertint-se en porta-
veu de l’Acadèmia Catòlica. La secció va tenir una gran
activitat amb notables o futures personalitats com el
novel·lista, contista i periodista Francesc Trabal i
Benassat. Aquell mateix any també va realitzar-se un
homenatge al bisbe Enric Reig i al doctor i creador de
l’Esperanto Ludwik Lejzer Zamenhof. El 1920 van
crear-se la secció local dels Pomells de Joventut que
havien estat creats aquell mateix any pel novel·lista,
autor teatral i narrador Josep Maria Folch i Torres.

Un dels pilars més notoris de l’entitat era el teatre, la
qual tenia una secció i un grup de formació teatral
dirigit per un dels directors de la Secció Dramàtica
Antoni Penalva. L’obra Els Pastorets, en català i caste-
llà, era una de les obres recurrents en el repertori de
l’Acadèmia Catòlica. Precisament Sardà Salvany va
demanar al periodista i escriptor Ramon Ribera Llobet
que realitzés una nova versió que va titular Pastorets
de llegenda (1914) i va ser dirigida Lluís Sanromà amb
la música d’Esteve Trullàs i Duran. No obstant, a par-
tir de 1919 va representar-se la versió de Josep Maria
Folch i Torres del 1916.
A més de teatre, la Secció Dramàtica de l’Acadèmia va
realitzar sarsueles, operetes i obres musicals. En al-
gunes representacions va participar-hi l’orquestra
Muixins com a la rondalla lírica de Ramon Ribera La
bruixeria (1917) o les sarsueles el Sant de l’amo,
L’allotjat, La murga gaditana o Setze jutges. Davant
d’aquesta amplitud de registres la secció va passar a
dir-se Secció Lírica i Dramàtica.

Josep Lluís Martín i Berbois
Doctor en Història Contemporània

Aquest text és un brevíssim resum de la conferència
que vaig realitzar a l’Acadèmia Catòlica amb el títol
“L’Acadèmia en el temps de la Gran Guerra” inclosa

en el cicle de conferències “Sabadell i la Gran
Guerra” el 17 de gener de 2019.
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L’Acadèmia Catòlica i la Guerra Civil
sos i persones estretament vinculades a les organitza-
cions catòliques i als partits de dreta locals. Quasi un
centenar de sabadellencs van ser assassinats en la re-
raguarda, molts en els primers compassos de la guer-
ra; la meitat a Sabadell i als seus voltants, per part
dels patrullers locals, i els altres en diversos pobles i
ciutats, sovint a partir de denúncies efectuades des de
la ciutat i en connivència amb patrullers d’altres mu-
nicipis. A parts iguals les víctimes foren membres del
clergat regular i de diferents ordres religioses, empre-
saris i altres ciutadans vinculats a organitzacions de
dreta i responsables d’actituds repressives d’etapes
anteriors, com la vaga general de 1917, la dictadura
de Primo de Rivera i el bienni negre republicà. Els
assassinats varen anar acompanyats de saquejos de
cases particulars i de nombroses detencions. Aquesta
situació de terror va provocar la fugida cap a l’estran-
ger de destacades personalitats de la dreta sabade-
llenca i de rellevants dirigents de les organitzacions
catòliques o la seva sortida de Sabadell per amagar-
se a Barcelona o en pobles de l’interior de Catalunya
per no ser víctimes d’aquestes persecucions.
Entre les víctimes de l’Acadèmia Catòlica d’aquesta
repressió hi trobem Ferran Sotorra Salvador, expresi-
dent de la junta directiva, que fou assassinat al ce-
mentiri de Terrassa per patrullers locals el dia 18
d’agost de 1936. Així mateix va ser assassinat als afo-
res de Can Feu Salvador Sabater Oliver, important di-
rigent de l’entitat, el dia 6 de setembre de 1936. I ja
cap al final de la guerra, el 25 de gener de 1939, fou
mort per un franctirador a Sant Feliu de Llobregat,
localitat en la qual estava amagat, un altre exmembre
de la Junta Directiva de l’entitat, Francesc Magriñà
Salvatella.
Altres dirigents destacats com Ramon Picart Felip, la
casa del qual a Sabadell fou saquejada, i Ernest Abelló
Viver van haver de marxar cap a Barcelona per ama-

Després del cop d’estat militar del 18 de juliol de 1936
contra el legítim govern de la república, a Catalunya,
la reacció popular, amb el suport dels cossos de segu-
retat, que es van mantenir fidels a l’ordre establert,
van fer fracassar el pronunciament militar, cosa que
també va passar en altres regions espanyoles.
Aquesta situació va deixar l’estat dividit en dues zo-
nes, una controlada pels colpistes i l’altra pel govern
legítim. Uns i altres van iniciar un procés per avançar
en el control de més territoris o de recuperar els per-
duts, respectivament, la qual cosa va derivar en una
situació de guerra civil.
A Catalunya i en altres regions en les quals el pronun-
ciament militar no va reeixir, els partits polítics d’es-
querra i les organitzacions sindicals van considerar
còmplices dels revoltats  l’estament eclesiàstic i les
organitzacions catòliques, a més dels partits polítics
de la dreta més reaccionària com  Comunió tradicio-
nalista i Acció Popular Catalana, vinculada a la CEDA,
però també de la dreta moderada com la Lliga Cata-
lana, partits tots ells representatius dels sectors bur-
gesos de la societat.
A Sabadell, a partir del dia després, i en un context
revolucionari, es va desfermar una violència incontro-
lada contra aquestes institucions i contra alguns dels
seus dirigents, protagonitzada pels nomenats patru-
llers de control, que no va ser minimitzada fins a fi-
nals d’octubre d’aquell any.
A la ciutat aquesta violència es va traduir en primera
instància en el saqueig i crema d’esglésies i en l’assalt
de convents de les ordres religioses que hi eren pre-
sents, de la qual no es va escapar l’Acadèmia Catòlica,
que va patir aquests estralls el mateix 19 de juliol. Era
una reacció popular anticlerical que ja s’havia mani-
festat a la nostra ciutat anteriorment, especialment,
durant la Setmana Tràgica de 1909. Aquestes actituds
violentes van produir-se, així mateix, contra religio-
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gar-se, passar més desapercebuts i no ser víctimes de
les persecucions desfermades. Efectivament alguns altres
dels seus membres destacats van ser empresonats, uns
acusats de quintacolumnistes o de ser responsables de
la creació del primer embrió de FET i JONS a Saba-
dell, altres van ser processats pel tribunal d’Espionat-
ge i d’Alta Traïció i enviats a camps de treball, uns
quants per tribunals militars pel delicte de deserció de
l’exèrcit republicà i altres per tribunals populars sim-
plement per divergències ideològiques.
Molts dels altres dirigents de l’entitat i de les seves
seccions (Joventut, Art i Arqueologia i Teatre) que van
marxar a l’estranger, principalment a França i Itàlia,
sovint amb tota la família, la majoria van passar des-
prés a la nomenada “España Nacional”, la zona con-
trolada pels franquistes, i es van establir principal-
ment, a San Sebastián, Burgos i Pamplona, però també
a Palma de Mallorca i a Sevilla.  Els que estaven en
edat militar es van incorporar a les files de l’exèrcit
sollevat quan la seva lleva fou cridada, uns quants
s’hi van allistar voluntàriament, especialment, en les
milícies de Falange del Terç de Montserrat, i altres si
van passar des de les files de l’exèrcit republicà. Així
mateix, Alguns destacats membres dels clergat saba-
dellenc com Lluís Carreras Mas i Camil Geis Parraguera,
estretament vinculats a l’Acadèmia Catòlica, van po-
der marxar també cap a França, després d’estar un
temps amagats a Barcelona i gràcies a la intercessió
d’autoritats del govern català i el vistiplau del cònsol
francès en aquesta ciutat; a França van publicar al-
guns treballs sobre la persecució religiosa a Catalu-
nya, que van tenir una àmplia difusió.
Acabada la guerra, malgrat la col·laboració directa i

indirecta d’alguns dels seus membres amb la causa
franquista en territori sollevat o en la rereguarda, l’Aca-
dèmia Catòlica va trigar vuit anys a ser reconeguda i
reoberta. En la primera meitat de la dècada de 1940,
implantat un nou règim polític dictatorial, responsa-
ble d’una dura repressió contra els vençuts, alguns socis
de l’entitat de l’any 1936 van assumir responsabilitats
de govern en els consistoris municipals del nou règim
o van ocupar càrrecs destacats en diverses entitats locals
i en diferents llocs rellevants de la nova administració.
Moltes d’aquestes personalitats es va sumar als actes
commemoratius de la victòria franquista i a nombro-
ses celebracions d’homenatge a les víctimes de la re-
pressió republicana i a les tasques de reparació dels
danys soferts per l’estament eclesiàstic, així com a les
manifestacions d’exaltació del nou règim, que havia
implantat un nacionalcatolicisme, en el que es van
sentir còmodes en la immediata postguerra. Però en-
tre els antics socis de l’Acadèmia Catòlica hi havia un
sector molt important, que sumava a les seves convic-
cions catòliques un fort sentiment catalanista, que no
eren ben vistos pel nou règim com tampoc el fet que
s’oficiessin algunes misses en català, la qual cosa fou
el motiu principal que va retardar en excés la legalit-
zació de l’entitat després de la guerra. Era una situa-
ció que van patir també altres notables sabadellencs,
vinculats a la Lliga Catalana, que, malgrat haver col·-
laborat amb els sollevats durant la guerra, van haver
de passar per llargs processos de depuració pels seus
ideals catalanistes.

Esteve Deu Baigual
Doctor en història moderna i contemporània
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Als meus Amics Pessebristes
Celebrar 150 anys és una fita que està a l’abast de
molt pocs. Saber adaptar-se a noves èpoques i situa-
cions requereix un esforç continuat. L’ACADÈMIA  ha
estat una d’aquestes entitats que, gràcies a la seva di-
nàmica, ha sabut fer-ho. Avui, en aquest aniversari,
podem evidenciar, més que mai, l‘acolliment de tota
mena d’entitats que donen vida cultural a l’Acadèmia
i també a la nostra ciutat.

Al meu pas per l’Acadèmia, durant les darreres dèca-
des del segle passat, vaig tenir la sort de conèixer  moltes
persones de professions diverses, però tots aplegats
per la mateixa raó: l’amor al PESSEBRE. Els pessebres
formaven part de la nostra vida i, com a pessebristes,
any darrere any, esperàvem el moment de poder
construir els nostres diorames artístics i populars, de
suro i molsa. Tot plegat constituïa una vivència co-
muna que aportava moltes coneixences i amistats ciu-
tadanes i també d’arreu del nostre país, gràcies a les
trobades anuals de Pessebres.

Els pessebristes ens allotjàrem a l’Acadèmia Catòlica
l’any 1980, essent president de l’Acadèmia en Lluís
Tarruell i Plans, veterà pessebrista i col·laborador en

la constitució de l’Agrupació de Pessebristes. Gràcies
a ell, i amb l’aprovació de la Junta de l’ACADÈMIA,
l’Agrupació va poder tenir un estatge permanent on
bastir l’exposició anual de pessebres. És una exposi-
ció que continua fermament en l’actualitat.

Des que vaig arribar a Sabadell, el llunyà 1975, de
seguida vaig intentar copsar el pols de la ciutat, sem-
pre d’acord amb les meves inquietuds vivencials: eco-
nòmiques, per raons professionals, lingüístiques, per
raons de país —la bonica llengua catalana havia estat
bandejada per una dictadura ferotge i calia ensenyar-
la a tothom després de tantes prohibicions—  i, per
últim, artístiques, portava el pessebre arrelat  a la meva
persona des de ben petit. Estimava el pessebre, entre
altres motius, per la seva relació amb la natura, el
paisatge, els colors  propis de cada estació, i també
per la meva admiració vers els figuraires, que em per-
metien bastir, any darrere any, aquells diorames re-
presentatius de punts emblemàtics del nostre país: la
Mola, Montserrat, Núria, l’Empordà… Més d’una ve-
gada m’havien hagut de cridar l’atenció perquè em
quedava bocabadat davant dels pessebres, observant
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tes sorgida l’any 75, quan una mica d’aire fresc havia
penetrat al país gràcies a una nova  llibertat que s’al-
birava després de la mort del dictador. Sabadell co-
mençà de nou a tenir tot un estol d’entitats que fins
aleshores estaven adormides en el si particular. Noves
generacions iniciaven el seu camí a la ciutat des dels
més diversos aspectes culturals, amb la celebració del
CENTENARI SABADELL CIUTAT, el 1977. Es comen-

çava a retolar en
català, les em-
preses comença-
ven a fer publi-
citat en català,
sortiren diaris  i
revistes en la
nostra llengua,
la vida del país
començava a
normalitzar-se,
encara no a
normativitzar-
se. Sabadell

n’era capdavantera en esdeveniments culturals, i una
part important d’aquesta nova Renaixença. L’Acadè-
mia  formava part d’aquest nou aire que aleshores
havia pres la ciutat.

A l’Acadèmia, al si de l’Agrupació de Pessebristes, vaig
tenir el goig de conèixer: Alfred Marsiñach, l’avi

aquella neu, aquells arbres, aquells camins que es
perdien en l’infinit acolorit, a voltes, per un merave-
llós sol de tardor.

Economia, Llengua i Pessebrisme configuraren una
llarga trajectòria que em portà a fer amics i coneguts
que des d’aleshores continuo mantenint, bé personal-
ment, bé en el record més preuat per a tots aquells
que ens han deixat. Les relacions mantingudes amb la
gent de l’Acadè-
mia foren sempre
agraïdes, sempre
intentant conti-
nuar el mestrat-
ge cristià que jo
havia après de les
lectures pròpies
de la tradició ca-
tòlica catalana,
representada per
les seves figures
més importants:
Torres i Bages, en
la seva tradició catalana, el Cardenal Vidal i Barra-
quer i el canonge Carles Cardó, influent pensador hu-
manista.

A l’Acadèmia s’acompliren totes les meves expectati-
ves quan vaig poder fer-hi el pessebre durant molts
anys i sempre envoltat d’una generació de pessebris-
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Estefanell,  Miquel Vallhonrat, Joan González,  el pare
Mañosa, Jordi Mañosa, Marcel·lí Pol, Joan Alay i
Ramon Bielsa... tots ells grans pessebristes i millors
persones; també, la nova generació  formada  per les
germanes Teresa i Laura Marsiñach, Carles Capdevila,
Francesc Fayos i molts d’altres que més tard foren
excel·lents mestres pessebristes. Aquells diorames, que
cadascú construïa, portaren també a la generació de
molts bons figuraires, com Carme Carbó, Carles Cap-
devila, Francesc Fayos, etc., que ens permetien com-
plementar els pessebres amb figures úniques, pròpies
de la seva creativitat, i que reflectien una manera nova
de veure el pessebre. Podríem parlar, avui, d’una esco-
la sabadellenca de figuraires sorgida a l’Agrupació de
Pessebristes de Sabadell durant els anys 80 i 90 del
segle XX, sempre dins el marc de l’Acadèmia.

Un punt i a part mereixen els qui aleshores regentaren
la presidència de l’Agrupació, en  Joan Farell (EPD) i
Rafel Vilanova. Amb ells vaig mantenir moltes con-
verses en què sobresortia el futur del nostre pessebris-
me, avui sortosament refermat per l’actual fornada de
pessebristes. Amb el Sr. Joan Farell, gràcies al meu
llibre Els nostres Figuraires, vaig tenir el goig de po-

der mantenir amb ell llargues xerrades sobre el que
representava la cultura popular a Sabadell i, per ex-
tensió, a tot Catalunya. La bonhomia del Sr. Rafel
Vilanona, després president de l’Acadèmia, i també
pessebrista, ens permeté a tots poder continuar en-
grandint  l’Agrupació i també el nom de l’Acadèmia,
avui encertadament dirigida pel senyor Ramon Graells.

En els últims anys, l’agrupació de Pessebristes ha cons-
truït, per Nadal, uns quaranta-quatre diorames que
han estat exposats a l’Acadèmia i que han estat visi-
tats per més de vint-i-cinc mil persones, grans i petits.

Aquest any els diorames s’han exhibit en els apara-
dors de diferents comerços de la ciutat.

I també han construït un pessebre monumental, amb
figures de tamany humà, que ha estat instal·lat a la
plaça de l’Ajuntament.

PER MOLTS ANYS AMICS DE L’ACADÈMIA!

Albert Estrada i Farreras
Mestre pessebrista
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Per molts anys!, Joventut Catòlica
vinculades i tenien la voluntat de mantenir viu l’ideari
i valors de l’entitat, al qual no volien renunciar i que,
amb totes les mesures de precaució per la repressió
del moment, es contraposava al control social del
nacionalcatolicisme del règim.

En l’àmbit de la creació en pot ser un bon exemple la
secció de teatre de l’entitat -l’anomenada Secció Dra-
màtica- constituïda el juliol de 1891. Inicialment
amateur, amb representacions de caràcter popular,
religiós i d’entreteniment, posteriorment va establir una
completa cartellera, amb escola pròpia de formació
teatral, estrenes amb dramaturgs de l’entitat i partici-
pacions amb altres grups de teatre. Lamentablement,
arran del cop d’estat de Primo de Rivera i la publica-
ció del Real Decreto dictando medidas y sanciones
contra el separatismo, l’Acadèmia Catòlica tornà a ser
tancada el setembre de 1924: la seva ideologia cata-
lanista conservadora no agradava al règim. No va poder
reobrir fins a la caiguda de la dictadura el 1930. Mn.
Lluís Carreras i Mas, continuador de la tasca de Sardà
i Salvany a la seva mort l’any 1916 amb obertura i
modernització, constituiria la Schola Cantorum, que
serviria per continuar la tasca que feia l’Acadèmia.

També seria un bon exemple d’activisme cultural La
Colla de Sabadell -constituïda per joves socis eman-
cipats de l’Acadèmia entre d’altres- quan l’any 1916
publicarien la Fulla Salau, un full dominical de caràc-
ter satíric i de repartiment gratuït a la ciutat. Poste-
riorment, el 1919, es farà el primer muntatge esceno-
gràfic com a acte simbòlic fundacional a la Font del

Totes les entitats són fruit del seu moment històric i el
150è aniversari de l’Acadèmia Catòlica de Sabadell
(1870-2020) n’és un exemple excepcional. Nascuda
en ple Sexenni Revolucionari i immersa en el període
de la Renaixença Catalana, fou per la voluntat del Dr.
Fèlix Sardà i Salvany que la recent nascuda Joventut
Catòlica de Sabadell esdevingués una entitat confes-
sional, integrada i dirigida per laics fins a dia d’avui.
La voluntat fundacional no deixava de ser una res-
posta catòlica al naixement de les associacions de
caràcter liberal del moment; un model que va trobar
posteriorment una bona acollida a altres ciutats cata-
lanes. Arran d’aquesta aposta vers l’associacionisme
catòlic, en sorgirien multitud d’iniciatives, moltes
d’elles adreçades a infants i joves: lleure i l’excursio-
nisme, música i teatre, art, literatura, arqueologia o
fotografia en seran bons exemples.

En el lleure en podem destacar l’organització de les
primeres colònies infantils i juvenils de la ciutat, rea-
litzades l’estiu del 1913 al municipi de Sentmenat per
la Lliga de la Higiene Escolar, entitat recent creada el
1912 i promoguda per l’Acadèmia. Igualment, l’any
1932 es crea l’Agrupament Escolta de Sant Bernat de
Menthon per noies i nois. Lamentablement, la guerra
civil va esquinçar-ho tot, més, quan l’edifici bastit el
1890 va ser cremat el 20 de juliol del 1936 per revo-
lucionaris exaltats. L’Agrupament no podrà iniciar de
nou les activitats fins a la reobertura de I’Acadèmia,
l’any 1949, i l’activitat de colònies no es reprendrà
fins al 1952. Aquesta activitat continuaria viva per la
tenacitat d’aquelles famílies que d’antuvi hi estaven
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lita, junt un cert esperit de revol-
ta farcit d’humor, va aconseguir
apropar l’esperit del noucentis-
me a la ciutat alhora que
revitalitzaria les estructures de
l’academicisme vuitcentista.

Junt amb la meva esposa vam ser
monitors de l’actual Esplai La
Teranyina, successor del Casal de
Joves l’Arrel, alhora successor
dels moviments juvenils esmen-
tats a l’inici, tots ells acollits
generosament durant cent cin-
quanta anys -malgrat guerres,
cops d’estat i incendis- a la seu
de l’Acadèmia del carrer Sant
Joan, 20. Avui hi participen els
nostres fills, com abans ho vam
fer nosaltres, els nostres pares i
avis; com també ho han trobat
tantes famílies als diferents caus,
esplais i agrupaments de la ciu-
tat, sempre acompanyats de la
mà ferma i generosa de tantís-
simes monitores i monitors.

L’educació en el lleure és una vi-
vència extraordinària i inoblida-
ble per infants i joves, que trans-
met els valors de l’humanisme,
que potencia l’associacionisme
infantil, juvenil i el voluntariat;
que crea consciència de pertinen-
ça a un moviment arrelat en el
nostre país, per transformar el

Saüc, amb la resta de membres de La Colla i socis de
l’Acadèmia de Belles Arts. Aquesta confluència de jo-
ves inquiets en la recerca d’una modernitat cosmopo-

nostre entorn des de la pròpia acció i a partir del com-
promís i la responsabilitat. Per molts anys!, Joventut.

Joan J. Rios Cañellas, exmonitor
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