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A PREMIÀ I A SANTS
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Un vespre de la curta, però massa llarga, Setmana Tràgica els veïns
de Premià de Mar contemplaven, des de la platja, l’espectacle dantesc
que oferia la ciutat de Barcelona en flames.

Per l’edat, pocs podien recordar una altra nit tràgica, la del 25 de
juliol de 1835.

De sobte una petita embarcació arribava procedent de Sant Martí
de Provençals.

A Sant Martí, municipi agregat a la capital, hi hagué, segons una
versió,1 el primer atac contra un edifici religiós durant la Setmana
Tràgica.

La intenció dels nous vinguts era cremar la parròquia de Sant
Cristòfol.

Entre els veïns de Premià que restaven a la platja, no ho hem dit,
hi havia el rector de la parròquia, Mn. Josep Puig Moliné

Aquest sacerdot, carlí convençut i amb bona oratòria, va advertir
als qui acabaven d’arribar que no hi havia cap relació entre la primera
intenció de convocar una vaga general contra la marxa de soldats,
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1. Sobre el primer incendi, hi ha la versió que el primer fou el col·legi dels
Escolapis de la ronda de Sant Antoni. Una altra versió indica que va ser un col·legi
regentat per Maristes, al Poble Nou, i subvencionat pel marquès de Comillas.
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generalment reservistes, al Marroc i incendiar entitats i edificis reli-
giosos.

Els va convèncer i el temple premianenc no va ser cremat.
En aquelles dates (darrera setmana de juliol de 1909) a tota la

demarcació parroquial de Santa Maria de Sants, tot i ser un rodal amb
un gran nombre de fàbriques i moviment obrer, no hi hagué cap
incendi.

A conseqüència dels fets iniciats el 19 de juliol de 1936, del tem-
ple parroquial de Santa Maria de Sants només en van restar les esca-
les d’accés, i encara rebaixades,2 i e l rector fou immolat. Era mossèn
Puig i Moliné. El temple de Premià també va ser incendiat.

Nota. El relat de Premià va ser explicat per mossèn Puig a mossèn
Joan Miralles Zamora, de la parròquia de Sants, el qual me’l va expli-
car.

632

2. Les diferents esglésies de la parròquia de Santa Maria de Sants sempre han
estat dalt d’un turó, avui un xic rebaixat respecte el 1936.


