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aprendre a discernir 
A vegades la vida, personal i comunitària, se’ns complica d’una manera 

que no controlem. Sembla que arribem al límit de les nostres forces. La 

confusió impera en el nostre estat d’ànim. Inesperats i enrevessats 

embolics ens fan perdre la serenor i sembla produir-se, dins i fora, 

l’anomenada tempesta perfecta. Llavors, és vital aprendre a discernir 

el que realment ens està passant, saber analitzar-lo amb suficient 

objectivitat, sinceritat i valentia per afrontar un examen dolorós però 

imprescindible, que ens permetrà avançar i madurar. 

La nostra diòcesi es troba -providencialment- en una situació de profunds canvis. Com a 

creients som interpel·lats a donar una resposta. Amb el nou curs avançarem pel camí que ens porti 

a una nova realitat de comunitats pastorals més dinàmica. No hem de tenir por a aquest canvi de 

mentalitat i maneres noves de treballar. El papa Francesc diu al respecte: “(El discerniment) resulta 

especialment important quan apareix una novetat en la pròpia vida, i llavors cal discernir si és el vi nou 

que ve de Déu o és una novetat enganyosa de l’esperit del món o de l’esperit del diable. En altres 

ocasions s’esdevé el contrari, perquè les forces del mal ens indueixen a no canviar, a deixar les coses 

com estan, a optar per l’immobilisme o la rigidesa. Llavors impedim que actuï el buf de l’Esperit. Som 

lliures, amb la llibertat de Jesucrist, però ell ens crida a examinar el que hi ha dins nostre -desigs, 

angoixes, temors, recerques- i el que passa fora de nosaltres -els signes dels temps- per a reconèixer 

els camins de la llibertat plena: “Examineu-ho tot i quedeu-vos amb el que és bo”. 

La festa de la Transfiguració del Senyor que celebrarem al poc de començar el mes d’agost, pot 

ser una bona icona bíblica d’aquest discerniment sorprenent al qual estem cridats. Que siguem 

dignes de distingir l’esplendor i la divinitat del rostre de Crist, en aquests nous i delicats reptes que 

hem d’afrontar junts, en el context de l’Arxiprestat de la Cisa. 

         

        Mn. Esteve Espín Cifuentes 
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en memòria de mossèn joan déu i martí 
 

El passat dia 20 de juliol de 2021 va morir, a l’edat de 92 anys,  Mn. Joan Déu i Martí, rector de la 

nostra Parròquia de Teia durant 18 anys, del 1971 fins 1989.  

El seu pas per Teià serà ben recordat per tots els feligresos que en aquell temps vam compartir la 

tasca pastoral de la nostre comunitat cristiana, “les pedres vives de l’Església”  que ell tantes 

vegades anomenava en les seves homilies.  M’és difícil de parlar de la seva persona sense pensar 

amb les persones que amb el temps ens han deixat i que van compartir en aquella època una 

fervorosa pastoral parroquial amb Mn. Joan Deu.  

Amb l’ajut d’en Jaume Mas i d’en Joan Casabella hem recordat aquesta llista de persones. (perdoneu 
si ens hem deixat a  algú) 
  
Del consell pastoral: Quimet Botey, Jaume Bardavio, Josep Figuls, Pere Rosell.  
De la catequesi:  Antonieta Lladó, Agustina Sabater, Jaume Estella, Alfons Siper. 
Dels portants del Sant Crist: Miquel Ramentol, Ernest Tarradas, Ricardo Mateu, Josep Vidal, 
Salvador Vidal, Salvador Carbonell, Jesús Carbonell, Salvador Gibernau, Mateu Gibernau, Joan 
Lladó, Martí Casals, Antoni Batllori, Josep Lluís Batllori, ...  
Del cor parroquial: Benvingut Botey, Rosa Riera, Josep Mª Rosell, Teresa Julià, Nuria Aragó, 
Carme Gibernau, Ramon Bosch, Pere Espelt, Marcel Bardavio, Carme Gibernau (Julià), ... 
 
Si hagués de definir en poques paraules el que més  ressaltaria de Mn. Joan en la seva trajectòria a 

Teià  és:  La reconstrucció del temple, el seu afany en mantenir les tradicions religioses  i el seu entusiasme 
en promoure i dinamitzar la joventut de la nostre Parròquia. 
 
Ell sempre manifestava el fet important de la reconstrucció del temple, però, del que més orgullós es sentia, és 
d’haver promocionat el moviment jove, Moviment Cultural del Jovent de Teià (MCJT)  i l’Esplai Ítaca. Mossèn Joan 
va ser una persona activa amb esperit crític i constructiu. Va ser el Bon Pastor que amb el seu tarannà amable, 
humil i engrescador, es mostrava  sempre compromès i acollidor amb la gent gran i amb els més joves . 
 
En la venda del terreny de davant de can Bordoi va aconseguir fer una permuta a fi que els baixos de l’edificació que 
s’havia de construir (pisos del “Congrés”), en quedés uns locals per la Parròquia, per tenir un casal pels joves, amb 
la finalitat de fer-hi activitats culturals i pastorals. Així es va iniciar la primera etapa amb els joves (1971), on 
començà fent excursions a Sant Mateu i al Molí d’en Cuquet, i van començar a participar a la Missa jove del dissabte 
al vespre, amb guitarres i altres instruments musicals. Va néixer així una etapa d’impuls sòcio-cultural de la joventut, 
que va derivar en la creació de  l’anomenat MOVIMENT CULTURAL DEL JOVENT DE TEIÀ.  
 
Després d’aqueta generació, en va crear un altre grup de joves de la Parròquia (1983), amb la finalitat de continuar 
amb la Celebració de la Missa jove, els dissabtes el  vespre.  Amb el temps, compartíem també altres activitats com: 
cine- fòrum, xerrades, revisió de vida, Missa jove a Sant Mateu, la Vetlla Pasqual .... Vam organitzar la 1ª Trobada 
de joves de l'Arxiprestat de la Cisa per Celebrar la Festa  Pasqual a Teià.  També participàvem en campanyes de 
solidaritat amb el tercer món. Realment van ser uns anys molt enriquidors que tots els qui ho vam viure en guardem 
molt bon record. 
 
L’any 1987 va néixer l’Esplai ÍTACA, i Mn. Joan va ser clau en aquells moments, ens va engrescar a tots per a tirar 
endavant i ens va ajudar molt  per la seva legalització. Li feia molta il·lusió aquest projecte d’educar en el lleure amb 
valors i compromís cristià. En un moments que el Casal no se’n feia massa ús, ens va oferir poder disposar de bona 
part dels seus espais. 
 
Mn. Joan vivia amb l’esperit i compromís de fer i de servir, per tal de mantenir amb fermesa les nostres tradicions de 
la parròquia .  Però ell – a més- va ser innovador a les festes de Nadal, doncs tenia una especial sensibilitat 
espiritual, sobretot pels infants. 
 



Anàvem a cantar nadales nens i joves a totes les cases que 
havien fet pessebre, així va promoure  el Concurs de pessebres 
de la Parròquia.  Anomenava uns membres per fer de jurat, els 
quals passaven per les cases dels concursants per fer-ne la 
valoració. Va “instituir” la Celebració de Sant Esteve als pins del 
Cambray, on es portava un pessebre i es feia una Missa en que 
participaven els nens de la Catequesi, i, després de la Missa, els 
nens i nenes recitaven poemes nadalencs i fèiem la cloenda amb 
una especial cagada del Tió.  
 
També recordo que hi havia la Catequesi d’adults. Per Setmana 
Santa feia venir algun conferenciant (un any va venir el monjo de 
Montserrat Ramon Ribera; fill del Masnou). Les processons eren 
amb molta participació: amb els portants del Sant Crist, el 
diferents passos de la Passió, el cor parroquial, els armats … 
 
També va voler impulsar  les Coral Esclat i Picarol essent-ne partícip d’elles. Una coral amb una 
trajectòria de treball admirable per la seva constància i que dirigeix encara en Victor Barber. Hem pogut 
gaudir des de l’inici de molts concerts a l’església  i també en els cants de les Celebracions 
Eucarístiques, en especial el dia de Nadal.   
 
El cor Parroquial era en aquell temps molt nombrós i admirable, recordo els cants en les grans 
Celebracions de Nadal i Pasqua, la Missa “Pontificalis” de Perosi de la Festa Major … El director era 
aleshores en Benvingut Botey i acompanyant l’orgue en Josep Mª Rosell. 
 

Un fet potser poc recordat, és que des de la Parròquia es va ser crear un equip de futbol amb el nom de “Club de 
futbol Sant Martí de Teià”, on formaven part de la Junta (1971-1972), en Manuel Benítez, Antonio Ramonet, Ramon 
Bosch, Quimet Ribes i en Pere Rosell . La seva seu era als locals de Can Bordoi. Activitat que es va crear en aquell 
temps, penso,  amb la finalitat de com ara seria fer un “Esplai”, però per mitjà de l’esport. Recordo que en els locals  
Mn. Joan ens feia una mica de catequesi i també organitzava excursions per fomentar el caliu cristià i esportiu que 
vivíem. 
 
Amb l’amistat que hi havia amb les germanes franciscanes de la Llar de Santa Rosalia, van aconseguir que a uns 
terrenys de la seva propietat, on actualment  hi ha el col·legi del CIM, en poguéssim fer ús per construir un camp de 
futbol reglamentari.   Recordo quan amb una colla de nens i pares vam portar a coll la porteria de ferro, (feta pel 
ferrer que hi havia sota de can Marcual), i la vam traginar baixant per la riera fins a dalt el Cim.  
 
Mn. Joan va estar molt compromès en la campanya de la Restauració del Temple. Per fer-ne un petit esment, així 
deia la circular oficial distribuïda a tota la feligresia: 
 
 “Estimats feligresos tots els fills de Teià, els d’altres comarques…els senyors estiuejants… a tots us fem arribar 
aquesta salutació amistosa i petició de vostra incondicional col·laboració. Amb gran joia us podem anunciar que ha 
arribat …el moment de restaurar el nostre temple parroquial, encertadament anomenat des de temps immemorial 
“La catedral de la Costa”. 
 
En motiu d’aquesta restauració, Mn. Joan va editar un llibre: “SANT MARTÍ DE TEIÀ. L’art gòtic tardà a Catalunya 
i als inicis del Renaixement, en relació amb el temple de Sant Martí de Teià.” I quan es va jubilar, va ser autor 
de dos llibrets més:  “25 breus articles per ajudar a la reflexió”  i  “Conjunt d’articles de collita pròpia.” 
 
L’any 2008 Mn. Joan va ser guardonat amb el “TEI DE PLATA” valorant el seu compromís personal en la 
reconstrucció del temple i per promoure i impulsar les iniciatives del jovent de Teià. 
 
De ben segur que em deixo d’esmentar molts fets i esdeveniments que molts de vostès lectors, recordaran amb molt 
d’afecte.  L’estada de Mn. Joan Deu durant 18 anys en el nostre poble de Teià ha estat sens dubte una etapa molt 
rellevant en l’àmbit religiós, cultural i juvenil. El seu compromís fidel i constructiu ha deixat  una empremta difícil 
d’esborrar, que resplendeix una part de la nostre història de Teià.  
 
Que en el Regne del Cel sigui hi intercedeixi per a tots nosaltres. Descansi en pau! 
                                                                                                                       Jaume Rosell 



Escrit de comiat de Mossèn Joan Déu, a la feligresia de la nostra Parròquia, que es va publicar en el 
Butlletí Parroquial núm. 312, del 3 de setembre de 1989. El següent diumenge, dia 10 de setembre, en 
acabar l’Ofici eucarístic, Mossèn Joan Batlles, Vicari Episcopal de la Zona, va donar el relleu, com a 
nou Rector de la Parròquia de Sant Martí a Mossèn Josep-Lluís Molas Navarro. També volem 
reproduir l’entrevista publicada en aquest mateix Butlletí en el mes d’abril de 2012. 
 

comiat 
 
“És l’hora dels adéus i ens hem de dir: Adéu-siau!... El nostre comiat diu: A reveure si a Déu plau!... No 
és un adéu per sempre, sols l’adéu per un instant...” 
 
Després de disset anys i mig de servir com a prevere la vostra comunitat cristiana, ha arribat l’hora, per 
disposició dels Superiors, de deixar el lloc a un altre sacerdot que continuarà igual o millor aquesta 
saludable tasca enmig vostre. 
 
Ja veieu, nosaltres els sacerdots, anem desfilant en el servei parroquial, però quedeu sempre vosaltres 

com a signe de continuïtat. Sí, l’Església continua, l’Església avança, sols manca que nosaltres no li posem 
impediments. 
 
... Adéu-siau, doncs, teianencs! Aquesta és la frase que correspon a aquella que us vaig adreçar al saludar-vos, a 
l’arribada a Teià: “Déu vos guard!” He estat entre vosaltres els millors i més nombrosos anys de la meva vida de 
prevere, car hi venia amb una certa experiència, després d’uns anys de Vicari i de Rector en altre lloc. 
 
Guardaré sempre un bon record de tots i cadascú de vosaltres ja que no he rebut mai cap agravi de ningú. No 
obstant, si per alguna causa he desedificat o he ofès algú, li prego que vulgui perdonar-me. 
 
Durant 213 mesos, sense interrupció, m’he dirigit a vosaltres a través de l’editorial del a través de l’editorial del 
Butlletí Parroquial, que va iniciar el meu predecessor, Mn. Santiago Casanova. En aquest humil periòdic us saludava 
en l’editorial del número 99. Segurament que més d’un de vosaltres us estanyava que els firmés, car no s’acostuma 
signar els editorials. Doncs bé, ho feia perquè coneguéssiu bé la procedència de l’escrit, i així ajudar-vos a madurar 
en la fe a través de la meva humil paraula escrita. Prego al Senyor que aqueta llavor sembrada, un dia produeixi els 
seus fruits en vosaltres. 
 
Puc dir-vos que sempre m’he trobat molt bé i ben acompanyat en aquest poble vostre, i durant aquests llargs anys 
també el meu. Hi ha gent cristiana de veritat i ben disposada a col·laborar; sempre però se’n por treure millor partit. 
 
Me’n vaig ara a Sant Esteve Sesrovires, comarca del Llobregat, la meva pàtria xica. Allà treballaré igualment en la 
mateixa vinya del Senyor, per l’adveniment del seu Regne. Aquí us servirà un altre prevere enviat pel nostre Prelat. 
Feu-li costat, col·laboreu amb ell en la tasca del Poble de Déu. 
 
Persevereu en la fe, mantingueu-vos ferms en el testimoniatge de la Bona Nova 
de Jesucrist. Eduqueu cristianament, amb una pacient constància, els vostres 
infants i joves. No defalliu en la lluita contra el mal i la increença. Conservem tots 
ben viva la joia de ser cristians, “mentre esperem l’acompliment de la nostra 
esperança, la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador.”  
 
Des d’aquestes línies, doncs, m’acomiado de vosaltres, ja que m’és impossible 
fer-ho personalment com desitjaria 
 
... I us deixo com a ofrena de comiat i com a signe del meu permanent record de 
vosaltres, aquesta fotografia de la meva persona... 
 
Ben units en la pregària i en l’esperança del Crist! 
 
        Mn. Joan 



mossèn joan deu i martí 
(Entrevista publicada en el Butlletí parroquial, número 583, del mes d’abril de 2012) 

 
Mossèn Joan Deu va arribar a Teià en el mes de desembre de 1971 per substituir a Mossèn Santiago 
Casanova. Va estar entre nosaltres divuit anys; visqué l’època de la transició política ,i amb ella, la 
efervescent activitat social també al nostre poble. Tingué sempre el jovent en el punt de mira, en el 
sentit de fer-los participar activament, no tant sols en fets d’Església, sinó també en fets culturals del 
poble. I se’n va sortit. Més tard, el 1987, impulsà la creació de l’Esplai Ïtaca. Per tota aquesta tasca 
envers el jovent, l’any 2008 l’Ajuntament de Teià li concedí el “Tei de Plata”. En aquest mes d’abril, dins 
la Setmana Cultural de Sant Jordi, es celebra una retrospectiva sobre els fets socials i culturals d’un 
temps, 1972-1980, i un lloc,Teià; la història de l’activisme d’aquell moment de la transició, i, 
especialment, de l’activitat d’un jovent, sota l’empara de la Parròquia, que va intentar dinamitzar 
culturalment el poble amb els nous reptes que la societat demanava. 
  
Mossèn, faci una breu descripció del seu “currículum vitae”. 
Vaig néixer el dia de la Puríssima, 8 de Desembre de 1928 a Torrelles de Llobregat. Als catorze anys 
vaig entrar al Seminari Menor de la Conreria, Tiana, i després al Seminari Major de Barcelona. M’ordenà 
de prevere el Sr. Arquebisbe Dr. Gregori Modrego, junt amb vint-i-tres condeixebles, el dia 17 de 
desembre de 1955. 
 
El meu primer nomenament fou el de Vicari d’Alella, on hi exercí, quasi de Rector, durant quatre anys i 
mig, ja que el Sr. Rector, Mn. Joan Rigualt estava molt malalt. Seguidament em nomenaren Vicari de la 
Parròquia de la Puríssima Concepció de Barcelona, on hi vaig estar cinc anys. El primer nomenament 
de Rector fou el de Sant Pau d’Ordal, durant sis anys. El segon nomenament de Rector va ser el de 

Teià, on hi romangué divuit anys. Finalment he exercit de Rector setze anys a Sant Esteve Sesrovires (on 
instal·làrem la imatge del Beat Dr. Pere Tarrés per haver-hi exercit de Vicari un any i mig) i a Sant Joan Samora on 
ell també hi anava cada cap de setmana. 
 
Actualment estic jubilat i resideixo al meu poble natal de Torrelles de Llobregat, ajudant la Parròquia i les Parròquies 
veïnes. Sóc confessor del Seminari de Barcelona i de la Residencia Sacerdotal de preveres jubilats de Sant Josep 
Oriol, de Les Corts, de Barcelona, i membre del Consell Presbiteral del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat. I això fa 
que, a pesar d’estar retirat, em senti realitzat, i sense la responsabilitat de tota una Parròquia, ja que a la meva edat 
avançada quasi em supera. 
 
Com va ser que el nomenessin Rector de Teià?  
La vinguda a Teià com a Rector s’esdevingué, gairebé providencialment, de la següent manera: Quan es retirava 
definitivament el Sr. Rector d’Alella, Mn. Joan Rigualt, amb el que vaig guardar una especial relació, el Sr. Bisbe, Dr. 
Campmany, Auxiliar de Barcelona i Vicari Episcopal d’aquesta zona, m’indicà que em destinaria de Rector a Alella; 
però succeí que el Dr. Fortià Piese, canonge i condeixeble del Dr. Jubany, demanava una Parròquia del Maresme, i 
el Dr. Jubany el destinà a Alella. Aleshores el Dr. Campmany al sentir-se compromès amb mi, em nomenà Rector de 
Teià, Parròquia veïna, al retirar-se Mn. Santiago Casanova. 
 

A nivell parroquial, amb quines persones va contactar per 
col·laborar en la pastoral? 
En primer lloc em vaig relacionar amb Mn. Anglada i amb les religioses 
franciscanes de Seillon, de la Llar Infantil de Santa Rosalia, que després 
foren succeïdes per els Pares Somascos, amb els quals també 
congeniarem força. Quant a les persones col·laboradores de la 
Parròquia en podria mencionar una lletania, totes elles qualificades, 
preparades, desinteressades, i amb gran esperit de servei. No 
m’atreveixo a nomenar-les particularment d’alguna d’elles. 
 

Què va ser el que va prioritzar a la Parròquia? 

Com és natural, en primer lloc la restauració del Temple, deteriorat amb 

el pas del temps. Pròpiament estava ja projectada pel meu antecessor 

Mn. Santiago Casanova, però per causa de la seva precària salut tingué 

que deixar la Parròquia i retirar-se a Sitges.  



 
En segon lloc, la meva dèria va ser l’interessar-
me pel jovent, influenciat en certa manera per 
una recomanació d’una bona cristiana feligresa, 
la Rosa Bosch, esposa del “Fusteret” i mare del 
Manel Mestre: “Senyor Rector, no esperi que el 
jovent vingui darrera seu, sinó que és vostè qui 
ha de sortit a trobar-los”. Ho vaig tenir en compte 
malgrat les meves deficiències. Començarem per 
celebrar la Missa dels dissabtes al vespre 
solemnitzant-la amb un grup de joves amb 
guitarres. Després un altra grup més nombrós 
amplià el cant de guitarres acompanyades amb 
harmònium. La cosa es va anar engrescant, i uns 
anys més endavant, a mitjans dels anys vuitanta, 
amb altres joves, van introduir-hi una bateria, de 
tal manera que em vaig sentir obligat de cridar “l’alto”. Nois, nois, voleu dir que no us esteu passant? 
D’aquest primer grup de joves dels anys setanta, va sorgir i néixer el Moviment Cultural del Jovent que 
entusiasmà a força gent jove, tingué molt èxit i perdurà temps. Entre els joves del cant de l’església i els 
del Music-pist, que el cap i a la fi, eren els mateixos, tot sovint anàvem d’excursió a la muntanya de 
Sant Mateu (el nostre Sinaí). Allà hi celebràvem la Missa a l’ermita i fèiem jocs de muntanya. Una tarda 
anàrem caminant al Molí d’En Cuquet, un xic lluny, i cap al tard ens dedicàvem als jocs propis del foc de 
nit. Després d’una pregaria ens hi quedàvem a dormir fent bivac. En una paraula, emprant el lèxic 
juvenil modern, “ens ho passàvem bomba”. 
 

Anys més tard, a partir del grup de joves dels anys vuitanta, vaig intervenir en la fundació de l’Esplai Itaca, que 
enguany celebren el seu vint-i-cinquè aniversari, subvencionant els cursets de formació de monitors i dels 
corresponents presidents, els primers dels quals foren en Jaume Rosell i en Josep Ferrer. Es pot dir que quasi em 
causà més goig i satisfacció la promoció del jovent que la mateixa restauració del Temple. 
 
No obstant també vaig tenir interès d’animar i potenciar el benemèrit “Chor Parroquial”, que actuava en la missa o 
Ofici dels diumenges i festes, resultant ser un gran instrument per animar el cant litúrgic. Però resulta que sorgí un 
conflicte, car hi havia el perill que s’interceptés l’actuació dels dos grups musicals. El resolguérem de la següent 
manera: el “Chor Parroquial” actuaria sempre, com de costum, els diumenges a l’Ofici i en la Missa del Gall; i el grup 
del jovent els dissabtes al vespre i en la Vetlla Pasqual; ja que molts del Chor es trobaven aquella nit cantant les 
Caramelles. 
 
I parlant d’un altre tema, a mitjan dels anys setanta, per la intervenció de les Vivendes del Congrés del Bisbat de 
Barcelona, férem edificar un bloc de pisos en el terreny de Can Bordoy, propietat de la Parròquia, i sota el qual es 
construí l’espaiós Casal Parroquial pel servei cultural, recreatiu i pastoral de la mateixa. Mencionaré de passada una 

insinuació que em féu el Sr. Solanas: “Mossèn, molt bé la restauració del 
temple, però potser caldria més aviat procurar aconseguir un local per 
aglutinar el jovent”. Amb això li poguérem donar resposta. 
 
Per acabar els objectius prioritaris, afegeixo que continuarem publicant el 
Butlletí Parroquial “Teià”, iniciat per Mn. Santiago Casanova, i ho férem 
amb col·laboradors de considerable cultura, essent un dels més 
significatius l’Antonieta Lladó, de Casals. En el meu temps començarem 
amb el número 100 i arribàrem a publicar el 300. 
 
Completi un xic més l’explicació del treball de la Restauració del 
Temple parroquial. 
  
Aquest afer fou tractat extensament, exhaustivament i amb profusió de 
detalls en el llibre publicat després de la restauració: “Quatre cents anys 
del temple parroquial de Teià.” El restauràrem de soca-rel, consolidant-lo, 
reformant-lo, pintant-lo i embellint-lo. Hi col·locarem les quatre taules de 
pintura de la historia de Sant Martí, procedents de l’antic retaule de l’altar 
major, fetes restaurar per Mn. Santiago Casanova i salvades de la crema 



durant la guerra civil espanyola de l’any 1936. Férem construir la Sagristia i la Capella de la Mare de 
Déu de Fàtima (capella del Santíssim), instal·lant-li la seva imatge, reproducció fidel de la d’Iria, Fàtima, 
on fou esculpida, i beneïda pel Sr. Bisbe, en presencia de la mare dels vidents; encarregada anys 
enrere per Mn. Josep Blanch, entusiasta i fervorós devot seu. 
 
El gran artista dibuixant, Sr. Batllori, gratuïtament dissenyà magistralment tots els grans vitralls de les 
finestres de l’església que li donen un esplendor extraordinari; els vitralls dels rosetons de la Capella de 
Fàtima, i el gravat del retaule de l’altar major. Igualment dissenyà les llànties de fusta de la mateixa 
Capella.  En Josep Badia, picapedrer, forjà la peanya, en forma de mitja mandarina, de la imatge de 
Sant Isidre. El fuster Mestre fabricà la gran porta de fusta del cancell de l’església i les llànties de fusta 
de la Capella de Fàtima. El fuster Andiñach la porta d’entrada de la Capella de Fàtima i la motllura del 
retaule del presbiteri. 
 
Renovàrem els cargols rovellats de la torre metàl·lica del campanar, amenaçada la seva estabilitat per 
aquest motiu. La pintà completament el pintor Sr. Salvador Bosch per la seva conservació. El manyà Sr. 
Tallada, de Masnou, forjà el ferro de les grosses llànties del centre de l’església, i les de les capelles 
laterals, dissenyades pel Sr. Bassegosa; 
igualment l’artística motllura metàl·lica de 
la gran porta de la entrada principal de 
l’església, reproducció d’una porta lateral 
de la Catedral de Barcelona, del carrer 
Sant Iu. 
 
Aquesta transcendental restauració fou 
obra de l’esforç del contractista Sr. Josep 

Mateu, de l’arquitecte Dr. Bassegoda, del aparellador 
Sr. Soler, i de l’entusiasta col·laboració dels 
teianencs, amb les seves aportacions pecuniàries. 
Que sigui tot per la gloria de Déu, i l’honor de l’antiga 
“Catedral de la Costa.” 
 
Què més ressaltaria de la seva permanència a Teià? 
Posaré de relleu cinc fets més o menys conflictius, algun d’ells inèdit o poc conegut, que humilment considero 
contribuïren al bé de la Parròquia i del poble. 
 
En primer lloc un que fa referència a la plaça de Sant Jaume situada al costat del temple, del cantó de muntanya. 

Aquesta plaça era propietat de la Parròquia ja que procedia de l’enderrocament de la Rectoria vella. Però amb el 

pas dels anys havia quedat oblidada la seva pertinença. No obstant, durant el seu Rectorat, Mn. Santiago 

Casanova, en bon encert, la reivindicà quan després de 29 anys estava a punt de prescriure. Al arribar un servidor a 

Teià i reconeixent que no era de gran utilitat per la Parròquia i en canvi necessària pel poble, vaig proposar a 

l’Ajuntament fer una permuta. La Parròquia cediria la propietat de la plaça a l’Ajuntament per a la circulació i 

aparcament dels cotxes, a condició de què ens construïssin una ampla voravia, com a propietat de la Parròquia, a 

l’entorn de la llarga paret del temple, per tal d’evitar la gran humitat i inclús la introducció d’aigua a dintre l’església 

quan plovia molt.  

 

En segon lloc: El Sr. Torrents es disposava enderrocar una casa vella de la seva propietat situada al darrera de 

l’absis de l’església, “Cant Torrents”. El fotògraf Sr. Majem la fotografia des de la teulada del temple per tal de 

conservar-ne un record històric. Un servidor vaig objectar-li que al meu parer no convenia enderrocar-la, es podia 

considerar aquest racó com una espècie de “barri gòtic” de Teià, i que podria convertir-la, per exemple, en un museu 

artístic. Desistí de fer-ho. 

 

L’altre fet fou el següent: Al renovar-se la nomenclatura dels carrers de Teià intentaven posar el nom de “Plaça de 

Missa” a la placeta del costat de la Capella de Fàtima, tal com antigament era anomenada. M’hi vaig oposar 

argumentant que aquesta popular expressió teianenca estava mal aplicada i fora de text, ja que prenia el contingut 

pel continent, i endemés denotava una certa incultura. Fora millor anomenar-la “Plaça de l’església”.” Al final 

tingueren l’encert de posar-li el nom de “Plaça de Sant Martí.” 

 



El quart fet fa referència al nom de Teià. El grup de components de l’Arxiu històric  del Moviment 
Cultural del Jovent insistia que s’hauria d’anomenar “Taià” pel fet de procedir de la provable etimologia 
històrica del nom romànic “Taiano” o del “Monte Taliano”. Segurament tenien raó, però aquest nom 
fonèticament sona malament, segons el meu parer. Els de Masnou ens deien: “els de Taià taian”. 
Endemés, tant la Parròquia com l’Ajuntament feia més de 125 anys que empraven el nom de “Teià”. I 
l’escut de l’Ajuntament conté un “Tei” que configura el nom de Teià. 
 
El cinquè i últim fet tracta del canvi de l’antiga maquinaria del rellotge del campanar. La nova 
instal·lació la subvencionà l’Ajuntament. També alguns protestaren perquè la retiraven, ja que era 
artística i valuosa. Responguérem que no la destruiríem, sinó que la conservaríem en el seu lloc, o bé 
que es podria guardar en un museu. Estava molt deteriorada, funcionava malament i actualment era 
molt difícil trobar peces de recanvi per a repassar-la, per tractar-se d’una maquinaria molt antiga. El 
pobre Antoni Boix tenia que pujar i baixar cada dia les escales del campanar per donar-lo corda. ¿Qui 
faria avui dia una tal proesa? 
 
Que aquests fets serveixin de mostra del meu gran apreci i interès vers la parròquia i el poble de Teià. 
Tots ells, però, foren realitzats amb el coneixement i aprovació del Consell Pastoral Parroquial. 
 
Finalment, què els diria a la feligresia, en concret, i al teianencs en general? 
Faig constar que em sentia integrat i identificat amb els teianencs i que em considerava com un 
teianenc més. Procurava conservar les seves tradicions: La Festa de Fàtima, la del Sagrat Cor de 
Jesús, (a excepció de la seva processó gairebé en extinció), la Processó de Divendres Sant amb els 
seus armats, la festa de Sant Isidre, la de l’Homenatge a la Vellesa; benedicció de cotxes. La Processó 
del Corpus em va semblar suprimir-la perquè feia pena per la poca assistència de feligresos. En el seu 

lloc férem una hora santa eucarística a la tarda al 
temple. 
 
Organitzarem la Visita als Pessebres, instituint un 
Concurs amb els corresponents premis. El dia de 
Sant esteve portàvem el Pessebre als Pins de Can 
Cambray, on hi celebràvem la Missa. Al final 
recitàvem poesies i cantàvem cants nadalencs; 
acabant la trobada amb el tradicional costum de 
“fer cagar el tió”. 
 
Encara en guardo un gran record en la ment i en el 
cor, després de 22 anys d’estar-ne absent; i us 
encomano a Déu. 
     

        Jordi Balada – Miquel Mónico 

 

--------------- 20 preguntes / 20 respostes --------------- 
 

Qui és Déu? El nostre creador, Senyor i Pare.. 

L’Univers: L’obra creadora de Déu. 

La vida: Un do de Déu. 

La Bíblia:  El llibre per excel·lència dels creients. 

El Nou Testament: Vida, passió i resurrecció de Crist. 

Un Papa: Joan XXIII. 

Un Bisbe: El Dr. Narcís Jubany. 

Un Sant: Sant Josep. 

Una Santa: Sta. Teresa de Lisieux. 

Un temps litúrgic: Temps pasqual. 

 

 

 

 

Un valor: La fe. 

Un llibre: El llibre dels Salms. 

Una pel·lícula: De Deus i Homes. 

Una cançó: El Cants dels Ocells. 

Una afició: La lectura. 

Un esport: El futbol. 

Un viatge: Terra Santa. 

Una excursió: Al Montseny. 

Una muntanya: Montserrat. 

Una estació: La primavera. 



arriben les vacances 
Per fi els dies esperats; aquell viatge a algun país exòtic, l’estada en un complex lúdic, o en un hotel 

on no hi manqui cap comoditat, o en la pau d’un poblet pirinenc, o cercant caletes d’aigua transparent 

i també a bord d’un vaixell immens que ens dugui a fer un creuer per les costes mediterrànies. 

També hi ha el cas invers; molta gent  arriba a Barcelona amb la intenció d’admirar les joies del 

Modernisme, els diversos museus i, com no, les zones d’esbarjo nocturn. 

Això ho sabem tots, però, i aquells que no poden 

accedir a aitals activitats? N’hi ha més del que 

sembla i més dels que ens pensem: enguany; amb el 

reviscolament del Covid 19, molts seran qui hauran 

vist alterats els plans de lleure que tenien previstos, 

sigui per haver perdut la feina o per haver hagut de 

tancar la seva botiga o negoci de barri. També, 

malauradament els que han sofert la pèrdua d’un 

ésser estimat per causa de la pandèmia o d’una mort 

sobtada. I també hi ha qui en període de vacances 

veu accentuada la seva solitud. Els familiars, amics o 

veïns que tracten durant l’any, han marxat i, llavors 

experimenten el pes d’aquestes absències. I és que la soledat, quan 

no és volguda, pot convertir-se en quelcom feixuc d’assimilar. En 

aquests temps de vacances, es troben a les grans ciutats persones, ancianes i sovint amb la salut minvada, que 

miren de passar les hores baixant a la placeta que tenen a prop de casa o fan passejades pels carrers del barri. 

Però també hi ha gent jove que es sent sola; la manera de viure actual, especialment a pobles grans i ciutats, ha 

individualitzat els comportaments de les persones que, en un nombre important, viuen soles, encara que sigui en 

una soledat volguda. No n’hi ha prou amb les noves tecnologies, els diversos jocs electrònics i elements similars: la 

soledat afecta a l’esperit, i a la ment si no li sabem donar una versió positiva. L’ésser humà vol compartir vivències, 

per ser un ésser sociable i social.  

Afortunadament hi ha voluntaris que van als domicilis d’aquestes persones i els dediquen temps, acompanyant-los a 

comprar, o al l’ambulatori, o fent junts jocs de taula. Gran tasca aquesta!.  

Segur que molts de nosaltres recordem una pel·lícula anomenada “La finestra indiscreta”, on es veia al protagonista, 

convalescent en cadira de rodes, observar des de la seva cambra, als veïns de les cases del davant, ajudat d’uns 

binocles. Tot i tenir una assistenta domèstica i una bonica novia, quan està sol en el seu pis, necessita  albirar les 

diverses circumstàncies vitals dels seus veïns. També això és soledat.  

Hi ha una manera molt positiva per a combatre la 

sensació d’estar sols; no ho estem: estem sempre 

en presència de Déu. Ho pensem, això?. Pensem-

hi perquè és així mateix. Jesús, l’amic etern que 

ens diu que sempre serà amb nosaltres. 

Recordem-ho i quan tornin els familiars, amics i 

veïns de vacances, els podrem rebre amb el millor 

dels somriures. 

Bon estiu a tothom i BONES VACANCES !. 

  Helena Riba i Cortacans 

 
 

 

 

 

 



sant roc i el vot de poble 
A la noticia històrica del goig de Sant Roc, mossèn Santiago ens diu que és “vox pópuli”, que 

a Teià existia un “vot de poble” per la festa de de Sant Roc  que es celebrava el 16 d’agost. 

Afegeix desconèixer quan i perquè s’establí l’esmentat vot; nosaltres tampoc ho hem trobat. 

Però, què és un vot de poble? La resposta la trobem analitzat el que succeeix als pobles que 

fan servir aquest concepte. Un vot de poble es materialitza en una festa amb un seguit 

d’activitats cíviques i religioses com a mostra d’agraïment a un Sant o Mare de Déu per la 

seva intercessió en una epidèmia o calamitat natural. Es tracta d’un pacte que es renova 

anualment entre els vilatans, representats pel rector i l’alcalde, i una determinada advocació. 

A molts llocs es fa coincidir amb la festa major o festa major d’estiu. 

La devoció a sant Roc a Teià l’hem trobat documentada per primera vegada a la visita 

pastoral de 1630, en temps del rector mossèn Francesc Monrodon, en la que es revisà l’estat 

de conservació de l’altar de Sant Roc. Aquest altar, compartit amb altres sants, es va mantenir fins al 1936; tal 

com es pot confirmar en la visita de 1677 en la que els sants Abdó i Senen (patrons dels pagesos) 

acompanyaven a sant Roc.  

A Teià el vot de poble consistia en repetir, el dia 16 d’agost, tot el que és feia el dia anterior. Així, tots els actes 

de festa major d’estiu destinats a la Marededeu d’Agost es repetien el dia de sant Roc. Per exemple, en el 

programa de la Festa Major d’Estiu de 1933 trobem que hi diu: “el 15 d’agost a les 10 del matí, Ofici Solemne, 

el qual serà executat per l’orquestra La Principal de Bages i el dia 16 a les 10 del matí, Ofici Solemne, el qual 

serà executat per la mateixa orquestra”. O bé: “el dia 15 a les 10 de la vetlla (tarda), Sardanes i seguidament 

magnífic ball, el dia següent a la mateixa hora, Sardanes i seguidament Extraordinari Ball”. 

El programa de la Festa Major d’Estiu de 1933 començà amb la següent introducció: “Seguin la tradicional 

costum, aquesta pintoresca Vila celebrarà sa lluïda Festa Major d’Estiu el dies 14, 15 i 16 d’Agost, a quins 

actes queda convidada la Colònia Estiuenca i el veïnat, no dubtant que tots contribuiran amb sa cooperació i 

assistència al major esplendor dels mateixos”. A l’apartat de notes n’apareix una de curiosa, que diu: “Les 

sardanes seran executades en el lloc de costum i els balls tindran lloc a l’envelat que a la plaça de la República 

(actual pl. Catalunya) construirà el reconegut adornista de Mataró, en Josep Daniel”. 

Sant Roc va néixer a Montpeller a l’any 1295. En aquell temps, aquesta 

ciutat occitana formava part del regne de Mallorca. Quant en Roc tenia 20 

anys va decidir repartir els seus bens entre els pobres i se’n va anar a Itàlia 

vestit de pelegrí. El país estava patint una greu epidèmia de pesta i Roc 

s’esmerçà a curar tots els malalts que trobà en el seu camí. Al cap del 

temps, ell mateix s’infectà i decidí retirar-se al bosc per no contagiar a 

ningú. Sembla ser que va sobreviure en el seu aïllament gràcies al pa que li 

duia cada dia un gos i, quan finalment es va curar, va decidir tornar a la 

seva ciutat nadiua. Va morir l’any 1327 després de passar cinc anys a la 

presó, doncs en tornar a casa ningú el va reconèixer i es van pensar que 

era un espia. 

Canonitzat l’any 1584, és venerat pels peregrins, pels contagiats de pesta i 

còlera, pels infermers i cirurgians, pels invàlids, ... Se l’acostuma a 

representar vestit de pelegrí, amb el seu barret i bastó característics, tot 

assenyalant les nafres de la pesta impreses a la cama i acompanyat per un 

gos que porta un pa a la boca. 

      

       Josep-Maria Balada, ESPAI SANT MARTÍ 

 



agenda mes d’agost 
 

Visita guiada al campanar: El diumenge 8 d’agost, a les 13 h. en acabar la Missa,  com cada 

mes, hi havia la visita guiada al campanar. Els membres de l’Espai Sant Martí acompanyaven els 
visitants, tot explicant la historia i vicissituds  del nostre temple, i de la restauració del campanar. Però, 
enguany, per tot els protocol de Covid, aquesta visita restarà anul.lada. 
 

Pregaria pels malalts: Cada divendres a la Missa de les 8 hores, la Comunitat cristiana prega 

pels la malalts del nostre poble. Tothom qui ho desitgi, abans de la Missa, pot dir el nom del malalt, i es 
pregarà per la salut de tots ells.  
 

nomenaments a l’arxidiòcesi de barcelona 

El passat 28 de juliol el senyor Cardenal  Joan Josep Omella Omella va comunicar 
la provisió de nomenaments per el nou curs pastoral a l’Arxidiòcesi de Barcelona. 
En aquest sentit, es va comunicar que a Mossèn Xavier Pich-Aguilera Roca, que 
havia estat Rector de la nostra Parròquia, i fins ara Rector de les Parròquies de 
Santa Maria i Sant Cristòfol de Premia de Mar, se l’ha anomenat Rector de la 
Parròquia de Sant Narcís, de Barcelona, integrada a l’Arxiprestat de Vilapicina. Ens 
encomanem al Senyor per la nova responsabilitat que tindrà Mossèn Xavier en 
aquesta nova tasca pastoral. 

missa en memòria de mossèn joan deu i martí 
 
En el proper mes de setembre la Comunitat cristiana de Sant Martí de Teià oferirà una 

celebració eucarística en memòria de Mossèn Joan Deu i Martí. El dia ja es decidirà a 
principis de mes, i s’informarà a tota la feligresia amb la antelació necessària. Una Eucaristia en acció 
de gràcies al Senyor i agraïment a Mossèn Joan Deu per tots aquesta anys de pastoral a Teià.  
 

medjugorge: missatge de 25 de juliol de 2021 
 
“Estimats fills: us convido a ser pregària per a tots aquells que no preguen. Fillets, 
sigueu testimonis de l’alegria de ser meus amb la vostra vida, i Déu escoltarà les 
vostres pregàries i us donarà pau en aquest món neguitós on regnen l’orgull i 
l’egoisme. Fillets, sigueu generosos, sigueu l’amor del meu amor, perquè els 
pagans sentin que vosaltres sou meus i es converteixin al meu Cor Immaculat. 
Gràcies per haver respost a la meva crida.” 
 
 

 -----------------------moviment parroquial------------------- 
 
Bateigs            Defuncions 
 
Liam Garriga Orra, cerimònia 10-VII-2021           Francisca Colomer Sabatés, (29-VII-2021), 94 anys 
Irene Guerrero Botey, cerimònia 24-VII-2021 
Adrià Fornés García, cerimònia 25-VII-2021 
 
 

 

 

 

 



pregaria 

d’acció de 

gràcies  

al sagrat cor 

de la 

muntanya de 

teià 
 
 
El passat 11 de juliol, un 
grup de feligresos de la 
Comunitat cristiana de Sant 
Martí de Teià, amb Mossèn 
Esteve al cap davant, van 
pujar fins el Sagrat Cor de 
Can Munt, en plena 
muntanya del Vedat, per 
donar gràcies al Senyor per 
aquest curs que hem viscut 
i que arribava al seu fi. Es 
va resar el Rosari i després 
es van compartir diferents 
punts de vista sobre un 
article que es va llegir en 
comú del pare Lluís 
Armengol,sj: “Estiu temps 
de collita”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

llegir  -  escriure  -  ajudar  -  jugar  -  muntanya   

platja  -  vaixell  -  avis  -  amics  -  pensar    

cinema  -  passejar  -  càmping  -  descansar   

bicicleta  -  contemplar  -  natura  -  pregar... 
 

 

 


