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La Primitiva Parroquial de Sant Salvador de Guardiola va estar 
ubicada al lloc de l'actual Capella de Mare de Déu de Gràcia. 
 
L'actual església va ser construïda al 1640 (veure explicació mes 
detallada en el quadern de La Guíxola escrit per Jaume Capdevila  
anomenat: "Sant Salvador de Guardiola Parroquial del segle XVII". 
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1. FESTA DE SANT ANTONI ABAD (o popularment dita del porquet) 
                 
Patró dels animals de treball i dels carreters (celebrat el 17 gener) 
La tradicional festa de la benedicció dels animals de treball prové de 
mitjans del segle XV. 

              
 
La vigília del Sant s’anunciava la festa amb els corresponents tocs de 
campanes. El dia del Sant, missa matinal , més tard cercavila des de 
la plaça de la Creu, encapçalada pel seu estendard , autoritats, veïns 
i cor parroquial acompanyats d’una orquestra. 
 
Acabada la missa al davant de l’església benedicció dels animals. 
A la tarda St. Rosari. 
 
Concert a la plaça de la Creu i tot seguit ballada de sardanes. Això és 
el que ens consta d’una diada de St. Antoni del primer quart de 
segle XX. (del quadern de La Guíxola, escrit per  Jaume Capdevila 
anomenat: “Tradicions i vells costums” 
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Podem afegir  que  després d'uns anys d'aturada, a principis de la 
dècada dels anys 50 del segle XX, aquesta festa va tornar a 
esdevenir una diada amb molta expectació, els propietaris dels 
animals competien fent-los portar els millors arreus, collars plens de 
campanetes o cascavells ben enlluentits, també si va poder veure 
algun carruatge tipus jardinera, gens habitual en un poble de pagès. 
 
 

 
Carrer de la Creu, 1940 

 
 Per demostrar la potencia dels animals, es feien carreres al bell mig 
del carrer de la Creu, amb molta gentada a banda i banda i que més 
d’un cop havien tingut algun ensurt per algun animal descontrolat. 
 
A finals d’aquesta dècada es va deixar de celebrar en el nostre 
municipi. 
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2. LA CANDELERA (2 FEBRER) 
 
40 dies després de Nadal es celebra la Presentació de Jesús al 
Temple, en aquella època quan una dona donava a llum al cap de 40 
dies havia d’anar al temple a purificar-se. 
 
Per aquesta data durant la missa és repartien candeles que els 
feligresos guardaven pel Salpàs o per fer pregaries els dies de 
tempesta. 
 
 
 
                            

 
  
Es feia processó pel voltant de l'església. 
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Una superstició tradicional deia que es tenia de tenir molta cura que 
durant la processó no s’apagués la Candela del contrari els ous que 
estaven covant les lloques no naixien. 
 
A partir dels anys seixanta aquesta festa es va passar a celebrar el 
diumenge sobre del dia dos si aquest queia entre setmana. 
 
Amb aquesta celebració es tanca el cicle de Nadal i les famílies 
desmunten els pessebres. 
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3. DIMECRES DE CENDRA 

El Dimecres de Cendra és el primer dia de Quaresma,  que dura 40 

dies, fins el dia de Pasqua,  és dia de dejuni i abstinència. 

 

                           

 

Durant la missa el sacerdot amb cendra obtinguda de cremar  llorer, 

palmons i palmes del dia de Rams del any anterior,  fa una creu al 

front a tots els fidels tot dient “ Recorda que ets pols i en pols et 

convertiràs” . 
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4. QUARESMA - LA BUTLLA 

 

En la religió catòlica, la Quaresma comença amb el dimecres de Cendra, te 
una durada de 7 setmanes i acaba el Dia de Pasqua de Resurrecció . 

Pasqua és sempre el primer diumenge de lluna plena de primavera, és a 
dir mai pot ser abans del 20 de març. 

 Durant els quaranta dies de Quaresma es te de fer dejuni i abstenir-se de 
menjar carn, del dejuni en eren exclosos els que feien feines molt pesades 
i els malalts. 

 

    

LA BUTLLA era un document expedit per l’església. Qui l’adquiria li  
permetia menjar carn, tota la Quaresma menys els divendres, el Dimecres 
de cendra i el Divendres Sant, també els lliurava de fer dejuni. Hi havia 
diferents categories de Butlla, depenen de la posició econòmica de cada 
casa s'adquiria una o altre, el capellà tenia una llista per controlar que 
tothom  la compres . 
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5. DIUMENGE DE RAMS 

El diumenge de Rams, es commemora l’entrada de Jesús a 
Jerusalem a dalt d’un pollí, la gent el rebia amb branques d’olivera , 
llorer, palmes i palmons. 

 A Guardiola, a l’església els feligresos portaven branques de llorer,  
als nens i nenes se’ls penjaven garlandes “galetes amb diverses 
formes” i  uns rosaris fets de sucre de colors, algunes nenes 
portaven palmes molt treballades i guarnides amb un llaç i alguns  
nens palmons, el capellà també portava un palmó o una branca de 
llorer. 
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La benedicció algunes vegades és feia a dins l’església i altres al 
Padró, 

A l’església es guardava per l’any següent, una branca de llorer i un 
palmó pel dimecres de cendra. 

Arribant a casa una branca de llorer, palma o palmó beneït, es 
lligava a la barana del balcó. 

Altres amb una fulla de palma o palmó que els havia donat el 
capellà, feien una creu i la clavaven al llindar de la porta. 
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6. EL SALPÀS 

 

 

El Salpàs era una cerimònia de purificació, que es feia per la 
Setmana Santa, el capellà i els escolans anaven de casa en casa, els 
feligresos ja tenien preparat un plat amb sal i al mig una candela 
beneïda del dia de la Candelera al costat un gerro o un canti de 
vidre amb aigua, el capellà ho beneïa després feia una pasta amb 
l’aigua i la sal i n'aspergia al  costat de la porta d’entrada de la casa i 
també a totes les portes de corts i estables del bestiar. 

En els Ravals o centre del Poble la cerimònia es feia en una sola 
casa,  tots els veïns i portaven sal i aigua, un cop feta la pasta la 
posaven a totes les portes del veïnat. 

L’aigua beneïda restant la guardaven i el dia de Dijous i Divendres 
Sant, regaven a casa i tot el voltant perquè no sortissin cuques.     

Més detalls veure quadern de La Guíxola escrit per Jaume Capdevila 
anomenat: “Tradicions i Vells Costums” 
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7. SETMANA SANTA                      

El dia de Dijous Sant era festa tot el dia, anys més tard es treballava 
pel mati i a la tarda tothom a missa, és preparava el Monument, en 
l'altar del Santíssim s’exposava el Crist crucificat. 

              

              

Cada família hi portava un ciri i després el recollien i el guardaven 
per quan hi havia tempestes ja que servia de protecció de les  
malvestats.   
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També era tradició  preparar a principis de quaresma, unes torretes, 
on hi sembraven llavors de besses, ordi o blat, les deixaven tapades 
en un lloc fosc,  el resultat era un germinat de color blanc que servia 
per adornar al l'altar del Santíssim.  

Abans de la Missa posaven un tronc gros a terra i els nens i nenes 
amb masses i troncs hi picaven ben fort, també és feia soroll amb 
carraques (en dèiem carrenyeus) i els que no en tenien feien soroll 
amb els picadors de la roba, deien que “ mataven els jueus” perquè 
ells havien mort a Jesús.        

 

                                                              
Carraca i maça                                                             
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En el cancell de l'Església es penjava la llista de tots els que 
s’havien apuntat per fer vetlla un cop instal·lat el Monument i fins el 
divendres Sant al vespre, aquesta vetlla és feia de dos en dos.  

El dia de Divendres Sant, no es treballava, tot era tancat, cap vehicle 
circulava, no es podia fer cap tipus de soroll, ni tocar les campanes, 
durant la missa tampoc tocaven les campanetes, el toc és feia amb 
la matraca, per respecte a la mort de Jesús, la ràdio només emetia 
música clàssica sense estridències. 

També hi havia la creença que si s’escombrava aquest dia, sortien 
tot tipus de cuques. 

Durant la Quaresma no era permès fer ball, només el dia de St. 
Josep l’església donava dispensa. 

Fins els anys 60, el dissabte al mati hi havia repic de campanes. Més 
tard es feia silenci fins la Missa de la Vetlla Pasqual amb un foc fora 
l’església per encendre el ciri pasqual. 

El diumenge cants i balls de Caramelles. 

                   

Caramelles 1952    
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8. EL BUTLLETÍ 

Uns dels requisits que tots els catòlics estaven obligats a complir 
obligatòriament eren confessar-se i combregar al menys un cop a 
l'any per Pasqua de Resurrecció. 

 

                       

                          Confessionari 

Per controlar aquest compliment existia el "butlletí", un document 
que els feligresos havien de demanar a la Parròquia, i on hi 
apuntaven el nom de cada persona i el dia que anaven a confessar i 
combregar. El paper es dipositava en un cabasset habilitat per a tal 
finalitat i així el Mossèn podia controlar el compliment pasqual. 
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9. SANT PERE MÀRTIR, (29 abril) 

Per St. Pere màrtir era tradició la benedicció de romaní, farigola, 
espígol, arç..... 

 

            

             Arç florit 

 

En el nostre poble en aquesta època l’arç ja era ben florit i és 
portava a l’Església a beneir, després es feien uns petits rams i es 
posaven en diferents indrets dels camps i vinyes, algunes vegades 
acompanyats d’un trosset de pa beneït de St. Marc i unes pedretes 

en forma de creu per tal de protegir-los de tempestes i pedregades. 
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10. CORPUS 

Corpus era una de les festes religioses més importants del any (un 
dels tres dijous que llueixen mes que el sol, amb el Dijous Sant i 
l'Ascensió). Es feia un Solemne Ofici amb dos o més capellans, 
confessions extraordinàries, això vol dir que venien confessors de 
fora la parròquia i també algun predicador de renom. 

Per la tarda Sant Rosari, processó pel voltant de l’església,  els nens i 
nenes  amb els vestits de primera comunió tot escampant pètals de   
flors. 

 

En la dècada dels seixanta, la solemne processó començava en el 
centre del poble, just davant de la Creu de la Santa Missió, els veïns 
adornaven amb altars i petits detalls de flors el terra del carrer , es 
feia sota pal·li amb dos o més capellans, les Filles de Maria amb el  
seu estendard, autoritats i tot el seguici. La processó recorria els 
altars seguint aquest ordre: 
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Cal Giralt, davant de la Creu, Carrer Igualada davant Cal Fuster, 
Plaça de la Creu davant Cal Celdoni, Carrer de Dalt davant Cal 
Valldeperes, Carrer de Dalt davant Cal Cabanas    

                  

                Arribant a l’església Sant Rosari cloenda de la Diada.                                                                                                
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11. MARE DE DÉU DE FÀTIMA 

 
Plaça de la Creu, Cal Pau 

La vinguda a Guardiola de la Mare de Deu de Fàtima l’any 1950, va 
ser un esdeveniment molt rellevant, el Poble s'hi va abocar de 
valent, es va guarnir tot el casc antic, a la plaça de la Creu s'hi va 
plantar una olivera i tots els balcons i finestres es van guarnir, una 
filera de ginebres, arcs i creus fetes amb boixos a banda i banda del 
carrer fins a l’església. 

Dues nenes i un nen vestits adients representaven als pastorets 
Lucía Dosantos de 10 anys i els seus cosins Francisco i Jacinta Marto 
de 9 i 6, la gent al seu pas alliberava coloms blancs senyal de pau i 
tots anaven a posar-se als peus de la Verge, no s'escapava cap. 
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Carrer  de Dalt, pujada de Cal Valldeperes 
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Va estar a Guardiola unes  24 hores, es van celebrar misses, rosaris, 
sermons amb pares predicadors molt bons, un de molt prestigiós el 
“P. Misér”, tothom a confessar i combregar. 

A l’endemà la van portar cap a Castellfollit del Boix amb el camió del 
Cabanas ple de gent gran i nens, el jovent seguia amb bicicleta, els 
del poble de Castellfollit esperaven a Canyelles on havien guarnit 
una alzina i d’entre el ramatge sortien també els tres pastorets, la 
gentada del camió en aquest moment va alliberar un estol de 
coloms que portaven dins cistelles conilleres. 
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12. CONFRARIA DE FILLES DE MARIA 

Totes les noies solteres eren de  la confraria, per les festes 
relacionades amb la Verge Maria es posaven la medalla amb una 
cinta blava i blanca penjada al coll. 

Les Filles de Maria tenien cura de netejar i engalanar amb flors 
l’altar, especialment durant el mes de maig, Corpus, Comunions i 
altres Festes, també de l’ensenyament del Catecisme. 

Assistir a les diverses processons amb el seu estendard i en especial 
per la Festa de les Noies a final de maig, amb la imatge de la 
Puríssima. 
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13. ELS 9 DIVENDRES DEL SAGRAT COR DE JESÚS 

Fer els 9 Divendres del Sagrat Cor, consistia en confessar i 
combregar cada primer divendres de mes, durant 9 de seguits. Qui 
completava els nou divendres tenia obertes les portes del Cel. Es 
començaven al mes de Juny (mes del Sagrat Cor) i s'acabaven al 
Febrer.  

A combregar si tenia d’anar en dejú, alguns nens o nenes es 
marejaven ja que  per arribar a l’ església alguns tenien de caminar 
prop d’una hora, després de la missa, els que vivien lluny es 
quedaven a esmorzar a casa de algú del poble per anar tot seguit a 
l’escola. 
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El mossèn els donava una estampeta amb un Sagrat Cor al mig dins 
d’un cor i al seu voltant 9 cors petits, cada divendres que anaven a 
confessar i combregar els donaven un cor petit que l'enganxaven a 
sobre del cor corresponen, fins a obtenir els 9, aleshores els 
donaven el Sagrat Cor gran per posar al mig. 

                   

                  

 

                                    

Pocs aconseguien fer-los tots seguits i no podien completar 
l’estampa. 

En moltes cases hi solia haver un quadre amb un Sagrat Cor 
acompanyat d’una oració. 
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14. EL NOVENARI 
 
El novenari de les ànimes es feia al novembre, consistia a fer unes 
pregàries durant nou dies.  
 
A Guardiola es feia durant una setmana. 
 
Sortint de l’escola els nens, es quedaven a jugar pels voltants de 
l’església per esperar l’hora del Novenari, feia molt fred i cap d'ells  
portava abric, els nens pantaló curt i mitjons fins a sota genoll, les 
nenes faldilles i mitjons com els nens, la peça que ens abrigava més 
era “el pràctic”. 
 
El pràctic, tenia forma rectangular d’uns 50x20 centímetres, era fet 
de pell, és cordava amb dos botons i es posava com una bufanda. 
 
Cada dia a la tarda tothom anava a l’església on es feien pregaries, 
venien  predicadors d'altres parròquies amb un tema diferent cada 
dia, cridaven i gesticulaven molt (a l'estil dels predicadors 
protestants), als nens se'ls escapava el riure.  
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Inauguració de l'Altar Major, 25 abril 1944                   
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15. EXVOTS A LA MARE DE DÉU DE GRÀCIA 

 

Capella de la Mare de Deu de Gràcia 

 

Un Exvot és el testimoni material d’agraïment perquè s’ha obtingut 
el que s'havia demanat en una pregaria.  

Els guardiolencs tenien especial devoció a la Mare de Deu de Gràcia. 
Li prometien anar a la capella per resar el Sant Rosari i portar-li 
exvots consistents en reproduccions en cera de cames, braços, caps  
i tota mena de exvots. Algunes núvies li portaven el ram perquè els 
dones  salut o pels favors rebuts.  
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16. LA CATEQUESI ( popularment dit anar a doctrina)  

Tots els nens i nenes des dels 4 o 5 fins els 12 o 13 anys anaven a doctrina 
cada diumenge a la tarda i després a Rosari, en acabar es quedaven pels 
voltants de la parròquia a jugar, un dels jocs mes apreciats era el 
“criquet”.  Mossèn Feu va comprar-ne l'equip amb els donatius de les 
caramelles. 

Algunes vegades mossèn Lluís Toneu portava els nens i nenes a  la font del 
Cucut, en aquest indret la riera era força plana i havia lloc per jugar amb 
tot el pedregar de l' indret. 

Durant les 7 setmanes de Quaresma l’ensenyament de la doctrina 
s’intensificava. Pel matí es plegava 1 hora abans de l’escola i s'anava a 
l’església per repassar-la de dalt a baix. S'organitzaven  equips i es feien 
preguntes els uns als altres i tots estaven interessats en quedar en l’equip 
guanyador.  

A final de curs hi havia regals que podien triar per ordre dels més a menys 
aplicats. 

 A començaments dels anys cinquanta després de la doctrina de la 
quaresma es donava a tots els nens un got de llet (llet en pols) l'havien 
subministrada els “americans” pels acords amb el règim franquista, (sense 
sucre, sense cafè ni Cola Cao, la majoria de canalla la trobaven 
dolentíssima.
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17. PROCESSONS 

 

De processons se’n feien per diferents motius, apart de les 
habituals de les festes, en temps d’una sequera extrema es 
treia “El Sant Cristo Gros” per demanar la pluja, o en altre 
ocasió per demanar  la fi d’alguna plaga.    
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En algunes processons es portava un ciri gros anomenat 
"atxa", d'on be l'expressió "endavant les atxes" (per indicar la 
voluntat de seguir endavant en una acció malgrat les 
dificultats).                

 



 34 

18. AMONESTACIONS CASAMENT 
Quan una parella es volia casar per l’església, un mes abans es 
feien les amonestacions, (alguns deien tirar les 
amonestacions). 

En acabar la missa el capellà anunciava el nom del noi, dels 
pares i lloc de residencia, tot seguit el de la noia i en acabar 
deia “Si algú sap algun impediment perquè es porti a terme  
aquest casament que ho digui ara o sinó que calli per sempre”, 
això fins a tres diumenges seguits. 

Anys mes tard es penjaven per escrit en el cancell. 

                     

Casament 1944 
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Fins a finals de la dècada dels quaranta o principis dels 
cinquanta del segle passat, les núvies vestien de negre i amb 
mantó.                   

 

A la festa del casament es convidava a les administradores de 
la Confraria del Roser, aquestes després del dinar amb una 
“bacina” (safata amb la mare de Deu del Roser al mig)  
obsequiaven amb flors a tots els del convit i a canvi rebien 
alguns dinerets per a la seva confraria. 
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19. LA SANTA MISSIÓ 

La Santa Missió, eren unes prèdiques semblants al Novenari, 

duraven  7 dies però més intenses, amb més predicadors i de 

més categoria. 

Consistia en missa, processo i viacrucis i com a testimoniatge 

d’aquest fet es va instal·lar una creu a l’entrada del Poble, on 

podeu llegir "Santa Missió 14-XI-1954" 
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20. EL BATEIG                       

                              

Fins a mitjans del segle passat, es batejava a les criatures pocs 

dies després de néixer, la mare no anava a l’església perquè 

encara  estava convalescent, vuit o deu dies després es feia la 

presentació, en arribar la mare i el nadó a l’església, el capellà 

sortia a rebre’ls i els acompanyava als primers seients. 

Segurament la petita historia que ens va explicar una àvia te 
relació amb aquesta celebració: 
"Estem parlant de finals del segle XIX o començaments del XX: 
Quan una dona havia donat a llum la primera sortida de casa 
tenia de ser anar a l’església a fer la presentació del nou nat, 
però a vegades això no era possible, si era sola a casa i tenia 
que sortir per anar a la bassa a buscar aigua o a l'hort per collir 
alguna verdura és posava una teula al cap i feia aquesta 
sortida, així restava sota la teulada i no havia comés cap pecat 
de desobediència".  
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21. LA PRIMERA  COMUNIÓ 

Els nens i nenes començaven  a anar a doctrina als 4 o 5 anys i 
feien la primera Comunió  als set, sabien totes les oracions i 
preguntes del llibret de “doctrina”, els pares, avis o germans 
s’encarregaven d'ajudar fent preguntes i resant les oracions a 
casa. 

El dia abans de la Primera Comunió anaven a l’església per 
confessar-nos, estaven molt nerviosos pensant en quins 
pecats tenien i una àvia va dir, quant el capellà et pregunti 
quins pecats tens, tu li contestes, “un de blanc, un de ros i un 
de tan bonic com vós” tots varen riure. 

 

Comunió 1948 

Ramón Llobet, Carmen Giner, Joan Servitja, Angela Trullás, Angel 
Miralda, M.Angels Sellarés, Antoni Gelabert, Valentí Alsina. 
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A partir de les dotze de la nit, no es podia menjar ni beure res 
(aigua si), la Missa era a les nou del matí, per combregar es 
tenien de pujar els tres graons fins dalt l’altar on hi havia un 
reclinatori per agenollar-se. 

A la sortida repartiment de petits recordatoris que els amics i 
familiars compensaven amb alguns diners. 

Comunió 1958 

Josep Rosell, Agustí Llobet Bonvehí, Pere Llobet Buxeda, Albert Gras, 

Andreu Trullás, Cayetano Martinez, Anselm Francitorra, Juan Martinez, 

Mn. Lluís Toneu, Angelina Farrás, Rosa Trullás, Montserrat de Marimón, 

M.Roser Calsina, Angelina Viladrosa, Carmen Martinez.  

A la tarda processó  al voltant de l’església amb dos o més 
capellans acompanyats del Cor Parroquial, Filles de Maria amb 
el estendard, nens i nenes més grans  vestits de Primera 
Comunió escampant pètals de flors, per acabar entrega d’un 
quadre de record. 
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Comunió 1959 

La majoria de nenes anaven amb vestit llarg i de color blanc 
amb enagos a sota perquè quedes ben estarrufat , guants, una 
corona amb vel, cadena i medalla al coll, ram, rosaris, llibre i 
una bosseta. 
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Comunió 1941 

Algunes anaven vestides de nen Jesús amb una túnica blanca i 
un cordó a la cintura, al cap un guarniment simulant una 
corona d’espines i al pit un calze brodat. 
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                           Comunió 1952 

Altres anaven vestides de Mare de Deu amb túnica i mantell 
de color blau i rosa                  
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                       Comunió 1952    

Els nens anaven vestits amb pantalons llargs i americana 
generalment de color gris, guants, un cordó amb una creu 
força gran al coll, rosaris i llibre, alguns portaven a les 
mànigues i butxacó guarniments militar. 
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22. LA CONFIRMACIÓ 

En aquesta època quan el Bisbe feia la Visita Pastoral 
administrava el sagrament de La Confirmació a tots els nens i 
nenes que les famílies volguessin, no va ser fins més tard que 
es va posar una edat mínima. 

             

Recordatori de Confirmació de 1946               

 Els padrins de Confirmació eren dos, els mateixos per a tots 
els nens i nenes, un home i una dona d’una certa rellevància al 
poble. 
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23. EL DOL 

Quan hi havia una defunció, si es produïa a casa, els veïns eren 
els encarregats de vestir el difunt i el dia del enterrament eren 
els encarregats de presidir el Dol, si era d’una casa pairal 
corresponia al matrimoni veí de més a prop, si era d’un raval o 
centre del poble, perquè no s’enfadés cap  veí es solia fer 
l’home d’una casa i la dona de l’altre. 

Durant la missa de difunts es repartien candeles i s’encenien 
fins a l’hora del ofertori, després de fer un petó a l’estola 
s’apagava i es posaven dins  un “cistelló”. 

                                  Cistelló d’oferir. 

Aquesta ofrena es solia fer tres o quatre diumenges seguits 
desprès del funeral. 

Les vídues  vestien de negre pràcticament sempre més. 

Per la mort dels pares o sogres un any de negre i altre any  
amb detalls blancs i negres. 

Pels avis mig any negra i altre mig blanc i negra.   

Els homes corbata i braçal negra, mes tard es va substituir el 
braçal per un botó a la solapa.   
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24. EL CÈFINO o SÈFINO    

Fins a mitjans del segle passat, les dones, (grans i petites) 
després de fer la primera Comunió per entrar a l’església es 
tapaven el cap amb un Cèfino, mantellina, pollita o mantó. 

El Cèfino era una peça de tul  de forma rectangular amb un 
acabat senzill al voltant. 

La Mantellina, també era de tul amb brodats, de forma 
triangular una mica arrodonida.  

La Pollita, com la mantellina  però una mica més petita, la 
portaven les noies. 

Generalment eren de color negra però ocasionalment podien 
ser blanques. 
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El Mantó era rectangular, amb molts brodats i gran, suficient 
per cobrir-se els braços i l’esquena fins a cintura, es portava 
per les grans ocasions, casaments, comunions, 
processons...aquest mantó es posava fent una petita cresta al 
cap i aguantant-lo amb agulles, també hi havia qui el 
subjectava amb una pinta. 

Un altre tipus de Mantó de les mateixes mides però d’un teixit 
més espès i sempre de color negra era l'utilitzat pels 
enterraments. 

Si en alguna ocasió es descuidaven el cèfino, anaven tot 
corrent a la Rectoria o a la Caseta per si els en deixaven un, si 
no hi trobaven ningú o no tenien temps es posaven un 
mocador al cap. 
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25. ELS ESCOLANS 

 

La feina de l’Escolà era ajudar al capellà a la hora de la missa    
( i la diversió?, beures el vi de les canadelles). 

 

 

Canadelles 

Sempre n'hi havien 4 o 5, ja que es repartien entre les dues 
misses dels diumenges, Festes, i Rosari a la tarda. 
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Durant la setmana també i anava un escolà per ajudar a la 
missa, feien torns, una setmana cada un, sortint cap a casa a 
esmorzar i tot seguit a l’escola.  

Pel Salpàs també feien el recorregut per totes les cases del 
poble acompanyant al capellà. 

Quan portaven la Comunió o Extremunció a algun malalt, 
l’escolà era l'encarregat de portar la llanterna i una campaneta 
que feien sonar durant el camí, al seu pas els feligresos es 
descobrien el cap i feien reverencia. 

Anys mes tard el recorregut ja es feia en moto. 

El capellà els pagava per cada missa que ajudaven, 25 cèntims 
els dies feiners, 30 cèntims els diumenges i 3 pessetes pels 
enterros. 

Processó 1954 
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26. EL CAMPANER  

      

Era la persona encarregada de tocar les campanes, tots els 

diumenges i dies de Festa, 1 hora, ½ hora i ¼ d’hora abans de 

les misses. 

Pels batejos, segons la propina que els donava el padrí 

tocaven més o menys estona, fent voltar la campana gran, 

això se'n deia “ventar”. 

Per les Festes grosses també és “ventava”. 

Segons els diferents tocs de difunts, els feligresos ja sabien si 

el difunt era home o dona. 

El toc de l’ Àngelus a les 12 del migdia el feia el mateix capellà. 

Quan hi havia foc o temporals també es tocaven les campanes 

per avisar als veïns del perill i per mobilitzar el Sometent.                          
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27. ELS BANCS 
El Sagristà era l’encarregat de passar a cobrar per seure en els 
bancs, el preu era 5 o 10 cèntims de pesseta, ho recollia amb 
la mà, si algú no ho tenia just després li tornava el canvi. 
Abans de la Guerra Civil els bancs eren de diferents propietaris 
que hi tenien el seu nom marcat. 
En acabar la Guerra es van  comprar bancs nous, (els antics els 
van passar per la foguera), i es van amortitzar cobrant per 
seure. 
 
 
28. RECTORS DE LA PARROQUIA DE ST. SALVADOR                           
DE GUARDIOLA 1940-1960 
 
1948: Mn. Vicenç Mussach es retira al mes de febrer, 
suposadament devia ocupar la plaça d’ecònom des que va 
acabar la guerra civil al 1939. 
1948: Mn. Josep Feu Sala (ecònom) (febrer-juny) 
1948: Mn. Francesc Xavier Falgueres (rector) a partir 19 de 
Maig  
1955: Mn. Lluis Toneu (rector) fins 1958 
1958: Jaume Tuneu Blancafort fins 1997 
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RECULLS DE LA GUÍXOLA, Nº 4 
 

CERCLE CULTURAL LA GUÍXOLA 
SANT SALVADOR DE GUARDIOLA, ABRIL 2017 

 
 

 

 

 

 

 
Nota d’agraïment: 
Donem les gràcies a l’Ajuntament i a tots els veïns i veïnes del 
poble que han col·laborat aportant fotografies i informacions 
que hem reflectit en aquest llibret. 
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