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l culte i la devoció popular a sant Cristòfor es va estendre 
per tot Europa durant l’edat mitjana. Es tenia com a especial 

protector de pestes, fams i tot tipus de calamitats i desgràcies que tant 
delmaven l’Europa medieval i que tant van fer minvar la població 
d’aquestes terres.     

     E

També es va estendre pel món cristià la creença que tothom qui 
de bon matí mirés devotament la imatge de sant Cristòfor, podia tenir 
la certesa de no morir, en aquell dia, de mort violenta o accidentada i 
de no ser atacat per lladres o animals ferotges. Aquesta creença també 
assegurava de morir sota teulat els qui confiaven en el sant. Era tan 
arrelada en l’anima del poble aquesta creença que s'acostumava a 
situar capelles amb imatges de sant Cristòfor als portals de les 
principals sortides de les ciutats i pobles murallats, com també en 
façanes de catedrals i esglésies i a les portes d’albergs i d’hostals. 

A Barcelona es creu que en un dels primers llocs on es va 
iniciar aquesta devoció a sant Cristòfor i se n’originà el culte, fou entre 
els veïns del barri del Regomir. No sembla pas que tingui un origen 
immemorial, com assegura Pi i Arimon,1 més aviat s’inicià en temps 
medievals, quan les ciutats i els seus representants van prendre 
iniciativa pròpia en les edificacions més o menys públiques, sota la 
influència estètica que llavors les dirigia i el sentiment moral i social 
que les inspirava. Segons Josep Puiggarí,2 la construcció essencialment 
religiosa i popular de capelles i retaules no pogué néixer sinó en una 
època de gran efervescència d’aquests sentiments, quan després de la 
construcció de les grans catedrals, esglésies i monestirs, es 
multiplicaren les construccions de creus de terme i petites capelles, que 
se situaven en arcs i ponts, camins i carrers de les ciutats. 
 A Barcelona, seguint l’exemple d’altres ciutats, hi havia un gran 
nombre de capelletes i d’imatges de sant Cristòfor que, a finals del 
segle XIX i a principis del XX, encara rebien culte popular. Entre altres 

                                                           
1 A. A. PI I ARIMON. Barcelona antigua y moderna, Vol. I, Imprenta y Librería Politécnica 
de Tomás Gorchs, Barcelona, 1854, p. 552. 
2 J. PUIGGARÍ. Capilla de S. Cristóbal del Regomir, Taller de José Cunill, 1899, p. 14. 
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de menys importants, hi havia la del carrer de la Bòria, cantonada 
Mercaders, notable per la seva grandària; la de la volta de Sant 
Cristòfor, cantonada del carrer de Jaume Giralt; les dels carrers de 
Sidé, prop de la plaça de la Llana; la d’En Boquer; les de Comtal i de 
Misser Ferrer; la de la capella Marcús; la de l’enderrocada església de 
Sant Miquel, prop de la Casa de la Ciutat; dues a la Catedral; una altra 
a Santa Maria del Mar; la del carrer Alt de Sant Pere i la nostra del 
carrer del Regomir.3

El document més antic que s’ha conservat, referit al culte de 
sant Cristòfor a Barcelona, té data de l’any 1318 i ens dóna constància 
de la fundació d’un benefici sota l’advocació d'aquest sant a la nostra 
Catedral. 
 Segons el Dietari de l’Antic Consell Barceloní, el Consell 
municipal va dedicar a sant Cristòfor una festa pròpia el dilluns dia 10 
de juliol de 1441.4

 Hem de pensar que en el tombant del segle XVI, tal com 
suggereix Pi i Arimon,5 és possible que sobre l’arc del portal del 
Regomir hi hagués una imatge de sant Cristòfor, segurament una 
pintura, però no creiem pas que ja pogués haver-hi una petita capella. 
       L’any 1501 es procedí a la venda de l’anomenat castell del Regomir 
per part de Llàtzer Fumanyà a Salvador Espà. El castell és descrit 
així:”tot aquell hospici o castell dit del Regomir, amb les cases, torres i edificis 
construïts sobre les antigues muralles de la ciutat.“ 
En l’escriptura s’indica els límits de la finca, però mai no s’esmenta 
l’existència d’una capella dedicada a sant Cristòfor.6

Després d’uns anys de males collites, l’any 1501 Barcelona sofrí 
una terrible fam, seguida d’una epidèmia de pesta negra que delmà la 
població. La ciutat, habitada per unes 30.000 persones, es va veure 
reduïda per més de 3.000 defuncions.7  
                                                           
3 R. FARRARÓS. «Sant Cristòfol» dins Revista Parròquia, núm. 22, p. 6. 
4 Dietari de l’Antich Consell Barceloní. Manual de Novells Ardits, Vol. I, 1390-1446, p. 435. 
5 A. A. PI I ARIMON. Barcelona antigua..., p. 552. 
6 AHPB. Notari: Pere Zaragoza. Llibre de vendes. 
7 P. VILA DINARÉS i LL. CASASSAS SIMÓ. Barcelona i la seva rodalia al llarg dels temps, 
Aedos, Barcelona, 1974, p. 135. 
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             Capella del Regomir en la Diada de Sant Cristòfor de l’any 2005. 
                                                          (Foto: J.C.S.) 

 
No fóra agosarat pensar que aquestes penalitats augmentaren 

la devoció a sant Cristòfol, que, tal com ja hem dit, era considerat 
protector contra aquestes desgràcies. 

El mateix any 1501 el Consell barceloní, davant la situació que 
patia la ciutat, disposà d’honorar sant Cristòfor amb una festa 
solemne: «Dissabte dia 10 de juliol de 1501 fonch festa solemne com lo dia 
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del diumenge per ordinació del sabi Consell de la present ciutat e que de 
aquiavant se colga e aiximateix fou feta processó devotament per lo Capítol de 
la Seu a la sglésia del Monestir de Santa Ana.»8

L’antiga pintura del portal del Regomir va ser substituïda  l’any 
1503 per un retaule que el ciutadà Joan Benet Descoll (de Coll o de 
Colle), devot de sant Cristòfor, féu construir sota l’arc del portal del 
Regomir,9 indret que més tard prengué també el nom de portal de Sant 
Cristòfor. 

La data del 1503 ha estat considerada pels historiadors i per les 
Juntes d’Obra que han governat la capella, la data fundacional 
d’aquesta institució, tal com indica la sobrellinda del portal de la 
capella. També hi ha alguna informació, no contrastada, que diu que 
en aquesta primera època la capella ja tenia una relíquia de sant 
Cristòfor portada per un monjo del monestir de Santes Creus, que 
venia de Terra Santa.10  

Dos anys més tard, el 1505, en aquest mateix lloc, segons Mn. 
Josep Mas,11 ja hi havia capella, perquè el 5 de juliol, el vicari general 
donà llicència als sacerdots de la ciutat per a celebrar-hi missa 
«suplicada pel memorat Descoll, en l’altar de Sant Cristòfor, en el lloc dit la 
volta del Regomir».12

Aureli Capmany, que investigà i ordenà l’arxiu de la capella, té 
publicat un article13 en el qual assegura que resta confirmat que a 
mitjans del segle XVI la capella estava en possessió de «quan fos 
menester en l’espiritual i temporal per a son sosteniment». Això no obstant, 
es pregunta com s’havia constituït el seu dret de propietat. Explica que 
com que la seva fundació s’escaigué en període de contagi, suposa que 

                                                           
8E. BRUNIQUER. Rúbriques - Cerimonial dels Magnífichs Consellers y Regiment de la Ciutat de 
Barcelona, Vol. III, Barcelona, 1914, p. 188. 
9J. AINAUD, J. GUDIOL, F. P. VERRIÉ. Catálogo monumental de España, La ciudad de 
Barcelona, CSIC, Instituto D. Velázquez, Madrid, 1947, p. 219. 
10 La Prensa, 10 juliol de 1942. 
11 J. MAS. Notes històriques del bisbat de Barcelona, A.D.B., Vol. III, Barcelona, 1921, p. 123. 
12 AEB. Liber Gratiarum, 48, 1505-1509, fol. 27v. 
13 A. CAPMANY. «De la vella Barcelona, Sant Cristòfol del Regomir» dins Flames Noves, 
núm. 29, 20 juliol de 1923, p. 4. 
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restà descuidat notar la resolució especial i instrument públic referent 
a la construcció i propietat de la capella i proposa, a més, que si no 
consta en els llibres de la ciutat és perquè la persona que tenia 
l’encàrrec d’anotar-ho morí de l’esmentat contagi. Així mateix, tampoc 
a la Cúria eclesiàstica no hi havia trobat cap llicència per a construir la 
capella. Ara bé, això no és estrany, ja que en altres escriptures 
d’aquells anys també hi manca una dada com aquesta. Això explicaria 
el resultat negatiu obtingut pels obrers de la capella quan l’any 1784 
disposaren que es fessin diligències a l’Arxiu de la Corona d’Aragó per 
si es podia trobar algun document referit a la fundació i poder saber 
quin títol posseïa el terreny que ocupava.14 Llavors també s’investigà si 
la torre era propietat de la Mitra del bisbe de Barcelona, però això 
tampoc no es pogué documentar. 

Per fi, se suposà que el primitiu recinte adaptat per a la capella 
era el recambró que havia ocupat el portaler o guarda del portal -que 
sembla que no era pas arran de terra- dins la torre de defensa de la 
ciutat i que ja seria de domini públic, d’igual manera que ho fou quan 
va ser reedificada a la planta baixa. 

L’any 1709, a tenor d’una escriptura que havia estat custodiada 
a l’arxiu de la capella, un tal Mas, notari, traspassà a un altre Mas, 
serraller, tota aquella torre o estança construïda sobre la capella de 
Sant Cristòfor del Regomir, torre dependent a censal d’una altra finca 
que es tenia en alou de la Pia Almoina de la Seu. Així doncs, entre la 
varietat de dominis i transmissions d’aquells edificis, la capella degué 
quedar perpètuament exceptuada per al servei públic.15

A conseqüència d’una altra gran epidèmia i un cop hagué 
cessat la devastadora plaga, el dia 17 de juliol de 1507, el Consell de la 
ciutat acordà el següent: «Vehent los honorables consellers que per 
intercessió del gloriós mártir Sant Sebastiá ó del gloriós Sant Cristôfol é altres 
effetes de paradis relevar la pestilencia, de manera que no habent res de dit 

                                                           
14 ACSC. Llibre de notes de Sant Cristòfol del Regomir, núm. 13, p. 161. 
15 J. PUIGGARÍ. Capilla de S.Cristóbal del Regomir, p. 19. 
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mal, lo que en tot temps fou cosa miraculosa, fou fet é cantat Te-Deum 
laudamus. E manaren levar la serca que per dita pestilencia se fahia.»16

L’any 1530 la pesta castigà novament la ciutat. Aquesta vegada 
la infecció durà quatre mesos i el recompte que feren fer els consellers 
donava la xifra de 6.250 persones mortes només de la pesta en aquell 
període.17    

En aquesta situació es beneí la primera pedra d’una nova 
capella, a peu de carrer. De la circumstància d’haver assistit a l’acte un 
conseller de la ciutat i un dels obrers del comú, prudentment s’infereix 
i es creu que l’obra de la Capella de Sant Cristòfor fou un vot de la 
ciutat per implorar la protecció del sant en tan terrible flagell.18

A finals del segle XVII fou ordenada una ratificació d’aquest 
vot de la ciutat en deguda i solemne memòria del primer bombardeig 
patit per Barcelona durant la guerra contra Lluís XIV de França, el 
mateix dia de Sant Cristòfor, el 10 de juliol de 1691, segons consigna el 
Dietari d’avisos del dia 24 de l’agost següent.19

La cerimònia de benedicció de la primera pedra la presidí 
l’arquebisbe de Thessàlia, D. Joan de Miralles, el qual segons refereix  
fra Francisco Diago20, era bisbe de gràcia, o d’anell. Es fa estrany que 
assistint a la cerimònia un conseller de la ciutat, no la presidís el bisbe 
de Barcelona Lluís de Cardona. S’addueix que probablement fou per 
haver estat erigida la capella en època de contagi.21

En el frontispici encara es conserva una làpida commemorativa 
amb aquesta inscripció, avui pràcticament il·legible: «Dilluns a VIII de 
Agost MDXXX, lo R.S. Don Joan Miralles, archebisbe de Thessàlia, benehí la 
                                                           
16 Colecció de Documents Històrichs inèdits de l'Arxiu Municipal de la Ciutat de Barcelona. 
Manual de novells ardits vulgarment apellat Dietari del Antich Consell Barceloní, Vol. III,, 
Barcelona, 1892-1922. p. 205. 
17 R. TASIS. Barcelona: imatge i història d’una ciutat, Rafael Dalmau, Barcelona, 1961, p. 
171. 
18 ACSC. Llibre de notes i rendes de la Capella de Sant Cristòfol del Regomir, núm. 21 p. 1 i J. 
FUSTAGUERAS. «San Cristóbal del Regomir» dins Diario de Barcelona, 24 febrer de 1845. 
19 J. PUIGGARÍ. Capilla de S. Cristóbal del Regomir, p. 20. 
20 F.DIAGO. Historia de los victoriosísimos antiguos condes de Barcelona. Sebastián de 
Comellas, Vol, 3,  Barcelona, 1603, Cap. 24 
21 ACSC. Llibre de notes de Sant Cristòfol del..., núm. 13, p. 124. 
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primera pedra de la present capella, presents los Magnífichs M. Francesc 
Climent de Corella, conseller, M. Esteve Fonoll, obrer; y dóna LXXX dies de 
perdó a quants benefactors e LXXX a quants saludaran S. Christòphol.» 

Com que tant la devoció a sant Cristòfor com el nombre de 
llegats i fundacions instituïts a la capella (la primera, del 1561, fou la 
de Joana Domènech)22 van augmentar molt, això féu decidir els obrers 
que la governaven a ampliar-la, per la qual cosa el bisbe de Barcelona, 
en data 13 d’octubre de 1567, concedí «llicència al rector de la capella i als 
demés a què correspongui de poder enrunar part de dita capella y obrarla de 
nou y fer-la més gran».23  

L’any següent, el 30 de gener del 1568, el bisbe Guillem 
Caçador concedí llicència als protectors de la capella de Sant Cristòfol, 
novament obrada, engrandida i embellida, de continuar-hi el culte 
públic davant del seu antic retaule i poder celebrar-hi, per un sacerdot 
aprovat, la santa missa, rosaris i novenes.24

Quatre de les imatges principals que es veneren a la capella: 
sant Cristòfor, el Sant Crist, sant Roc i sant Sebastià, són unes imatges 
renaixentistes, molt probablement obra totes elles del mateix autor i  
foren segurament adquirides en aquest moment  que ampliaren  i 
embelliren la capella.  

 
Les imatges han estat restaurades en diverses ocasions.  La roba 

que cobreix el cos de sant  Sebastià i les calces de sant Cristòfor són 
realment de tela encolada sobre  talla. Les aurèoles de sant Roc i sant 
Sebastià són de la meitat del segle XIX, segurament de la restauració 
dirigida per Joan Martorell. En canvi  l’aurèola amb potències que 
porta el nen Jesús i la de sant Cristòfor són de la restauració dels anys 
1940, després de la Guerra Civil. El sant Crist, tal com hem dit, és del 
mateix període però imita un Crist sofrent del període medieval. La 
creu és molt posterior a la talla de la imatge.25

                                                           
22 ACSC. Llibre de notes de Sant Cristòfol del ..., núm. 13, p. 127. 
23 AEB. Liber Gratiarum, núm. 167, fol. 64. 
24 ACSC. Llibres de notes de Sant Cristòfol del..., núm. 13, p. 127 i Llibre de notes i rendes de 
la Capella de Sant Cristòfol del Regomir, núm. 21, p. 2. 
25 Col·laboració del Sr.  Carles Espinalt Castel. 
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Aquests anys la devoció a sant Cristòfor i el prestigi de la 
Institució augmentava dia a dia i Sa Majestat Catòlica el rei Felip II, 
l’any 1585, es fixà en la nostra capella per a instituir-hi la Confraria 
dels Auxiliars dels Tribunals, coneguts amb el nom de Porters Reials 
de Catalunya,26 funcionaris municipals que, entre altres comeses, 
practicaven diligències judicials.  
     

                       
 
                   Capella de Sant Cristòfor,  amb  la bandera  processional  de la  
                    Institució, el  dia de la festivitat del sant l’any 2006. (Foto J.C.S.) 

 
Durant els anys 1600 i 1601, el bisbe Ildefons Coloma donà 

llicència i facultats als administradors de la capella perquè dos dies a la 

                                                           
26 R. FARRARÓS. «Sant Cristòfol» dins Revista Parròquia, núm. 23, p. 5. 
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setmana poguessin recaptar almoines a les portes de les cases de la 
ciutat, celebrar ofici solemne i predicar el dia de la festivitat del sant. 
Successivament, altres prelats concediren també autoritzacions per a 
celebrar-hi misses d’aniversari, perquè van ser molts els que es 
fundaren a la capella.27

Totes aquestes autoritzacions són prova de la veneració 
popular a sant Cristòfor i del zel demostrat pels bisbes al seu favor. 

Segons el llibre de notes,28 l’any 1620 el pare Joan Vallespinosa, 
procurador general a Roma del monestir de Poblet, trameté una 
súplica al papa Pau V, on li demanava facultat per a poder extreure 
algunes relíquies del cementiri dels Màrtirs, destinades a aquest 
monestir. L’extracció fou autoritzada i les relíquies, acompanyades 
dels documents que les autentificaven, van ser lliurades a Vicenç 
Capsir, del bisbat de Tortosa. Una d’aquestes relíquies, que era un bocí 

 
de la canyella de sant Anaclet, papa i màrtir, per mitjà del cirurgià 
Bernat Badia es lliurà als obrers de la capella de Sant Cristòfor del 
castell del Regomir, els quals la presentaren al vicari general per 
obtenir llicència per a poder-la exposar a pública veneració.  

El 28 de setembre de 1626, l’oficial de la Cúria del bisbe de 
Barcelona signà les actes d’extracció i aprovatòries de la relíquia de 
sant Anaclet de la nostra capella. 

Durant el segle XVIII, la devoció a sant Cristòfor s’anava 
estenent, d’igual manera que succeí a molts altres països d’Europa. La 
capella disposava de nombroses fundacions que li permetien tenir uns 
mitjans econòmics suficients per al seu sosteniment. 

Pel testament de Francesc Corteis, notari, de data 11 d’agost de 
1723, sabem que a la capella existia aleshores una imatge de «bulto», és 
a dir, «de cos rodó» o exempta.29 Francesc Corteis fundà divuit misses 
per celebrar el primer diumenge de cada mes i sis misses, el dia de la 
festivitat de Sant Cristòfor. També una lliura de cera blanca, amb dos 

                                                           
27 ACSC. Llibre de notes i rendes de la capella de Sant Cristòfol del..., núm. 21, p. 3. 
28 ACSC. Llibre de notes i rendes de la capella de Sant Cristòfol del..., núm. 21, p. 56. 
29 ACSC. Llibre de notes de Sant Cristòfol del ..., núm. 13, p. 159. 
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ciris de mitja lliura «per portar a cremar quiscun any en lo dia de la 
festivitat del gloriós sant Cristòfor en los dos brandons o palmatòrias, són y 
estan a cada costat del sant. Imatge de bulto és colocat en son retaule».                          

El dia 8 de juliol de 1751 s’acabà i es beneí l’obra d’un nou 
retaule de sant Cristòfor, costejat per la caritat dels devots i la 
Confraria de Manyans, que va donar 50 lliures. Els obrers de la capella 
hi contribuïren amb 100 lliures barceloneses.30  

L’any 1772 el Gremi dels Serrallers i la Capella de Sant 
Cristòfor celebraren una gran festa quan, en presència del capità 
general i del bisbe de Barcelona, fou entregada a la capella una 
bandera processional, de domàs carmesí amb serrell, cordons i borles 
de seda, amb la imatge de sant Cristòfor.31 Aquesta antiga bandera, si 
bé restaurada, és la mateixa que llueix actualment a les celebracions. 

El Gremi dels Serrallers havia deixat l’antiga bandera a la 
capella de Sant Eloi del convent del Carme i assistia a la processó del 
Corpus amb la bandera portada, tal com manava el cerimonial, per un 
dels prohoms del gremi, que era del quarter del Regomir. 

L’any 1780 assistia un gran nombre de devots de sant Cristòfor 
a les celebracions que regularment tenien lloc a la capella. Tot i que 
llavors era més gran que en l’actualitat, els sacerdots que la 
freqüentaven havien de confondre’s entre els fidels i això, en certa 
manera, els incomodava. Per aquest motiu van sol·licitar a la Junta 
d’Obra que es construís un cor elevat des d’on es pogués participar de 
la litúrgia. La Junta d’Obra va presentar un memorial a l’Ajuntament 
perquè d’alguna manera, com a patró i protector32 de la Institució, 
cooperés en la despesa, com ja havia fet també en la construcció del 
retaule. El 10 de març de 1780 l’Ajuntament hi col·laborà amb 75 
lliures, una quantitat respectable.33

                                                           
30 ACSC. Llibre de notes, de censals i altres, núm. 3 p. 129. 
31 ACSC. Breu història de la Capella, tramesa al rei Alfons XIII amb motiu de ser nomenat 
obrer degà president, p. 2. 
32 ACSC. Llibre de Juntes i Notes de Sant Cristòfol del...,núm. 14, p. 46. 
33 ACSC. Llibre de notes de Sant Cristòfol del ..., núm. 13, p. 161. 
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Aquest patronat l’exercia l’Ajuntament encara a finals del segle 
XIX. Segons el document34 signat per l’alcalde constitucional de 
Barcelona, en data 18 de juny de 1877, l’Ajuntament exerceix el dret de 
presentació d’un sacerdot per a la capella. La redacció del document és 
la següent: «Hallándose vacante la Capellanía de San Cristóbal de esta 
Ciudad, cuyo patronato pertenece a este Ayuntamiento, en consistorio de 12 
del corriente mes acordó presentar para la misma al Rdo. José Obradorz y 
Rosell, a favor del cual se extenderá la oportuna escritura credencial, a cuyo 
objeto en esta misma fecha se da la orden al Notario del Municipio…» 

Es veu que en certes ocasions pujaven dones al cor i això 
originà un conflicte que fou resolt per una disposició, recollida en el 
Llibre de notes,35 que diu: «23 de agost de 1791. Se resolgué: que per 
ningun motiu se permetés pujar cap dona dalt lo cor de la capella, y que esta 
resolució se fes present en lo Consell General perquè arribés a notícia de tots 
los devots.» 

Cinc anys més tard de la construcció del cor, els administradors 
de la capella proposaren a Tomàs Llimona, mestre botiguer propietari 
de la casa veïna, d’obrir un forat a la part esquerra de la sagristia per 
engrandir-la i, a canvi, li permetien obrir una tribuna a la capella 
perquè des de casa seva pogués oir la santa missa. 

Com que no pogueren arribar a cap acord, els administradors 
de la capella prosseguiren les obres considerant l’antiga tradició 
segons la qual tota la torre era propietat de la capella de Sant Cristòfor, 
encara que no es pogué trobar instrument original que ho acredités. 
Tomàs Llimona aconseguí aturar les obres i es posà la causa en mans 
de la Reial Audiència. Tanmateix, com que Tomàs Llimona tampoc no 
tenia document acreditatiu de possessió de la finca esmentada, 
l’Audiència, en data 16 de gener de 1786, concedí el permís de 
continuar l’obra. 

Mentre s’ampliava la sagristia i atenent els molts inconvenients 
que hi havia per no tenir tribuna el balcó de sobre el portal de la 
capella i havent-hi alguns devots que ho sol·licitaven i oferien 

                                                           
34 AEB. Arranjaments parroquials, esglésies no parroquials. 
35 ACSC. Llibre de Juntes i Notes de Sant Cristòfol del..., núm. 14, p. 36. 
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almoines, es resolgué que es fes un pla per a la construcció de 
l’esmentada tribuna. La construcció estava condicionada a no poder 
ser utilitzada per a contemplar funcions del carrer.36 És de suposar que 
la prohibició es referia a funcions profanes i que la tribuna es va 
utilitzar per a presenciar processons i altres actes religiosos. Era 
construïda en forma de tribuna de fusta en el balcó i sota l’arc del 
portal, construcció que perdurà fins al seu enderroc a mitjan segle 
XIX.37  
           

         
 

        Relíquia de sant Cristòfor que es venera a la capella del Regomir el      
                          dia 10 de juliol, festivitat del sant. (Foto: J.C.S.) 

 
Francesc Saladrigas, vidrier i devot de sant Cristòfor, lliurà a 

mans dels obrers i demés oficials de la capella una relíquia del sant 

                                                           
36 ACSC. Ibídem, p. 26. 
37 La tribuna s’aprecia clarament en la imatge reproduïda al principi del capítol «El 
barri del Regomir».  
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amb la seva autèntica. Manifestà que l’oferia a la capella només perquè 
desitjava participar del bé que en ella s’hi feia. 

La relíquia era custodiada dintre d’un reliquiari petit, obrat en 
plata, amb el segell pontifici a la part posterior. Amb les degudes 
llicències del senyor bisbe, el dia 10 de juliol de 1790 es posà a pública 
veneració.38  

A l’octubre de 1794, la Junta d’Obra de la capella, en vista de 
les presentalles o ex-vots de plata que hi havia a l’arxiu, es determinà 
demanar llicència al vicari general per a fer-les fondre i invertir-les en 
un reliquiari per a la relíquia de sant Cristòfor.39 L’un i l’altra van ser 
retinguts l’any 1853 per un membre de la Junta d’Obra que havia 
cessat en el càrrec i al·legava que en pretenia la propietat a canvi 
d’unes despeses que havia pagat per compte de la capella. Per a 
solucionar  el  litigi va  caldre la intervenció personal del vicari general 
de la diòcesi. La relíquia fou tornada sense reliquiari, però l’argenter 
Sr. Carreras en prestà un de plata molt preciós perquè la relíquia 
pogués ser venerada dignament durant la novena i la festa de Sant 
Cristòfor d’aquell any. Sembla que posteriorment el reliquiari original 
degué ser tornat o se n’adquirí un altre, perquè uns anys més tard, el 
1857, la relíquia fou retinguda novament: quan la Junta d’Obra decidí 
prescindir dels serveis del sacerdot que tenia cura de la capella, aquest 
es negà a tornar la relíquia i el reliquiari de plata al·legant que era 
propietat seva perquè ell l’havia portat de Roma i havia estat un 
obsequi del Sant Pare.40 No s’ha pogut trobar més informació sobre 
aquest afer i se suposa que es resolgué favorablement. 

El dia 7 de març de 1793 la Convenció francesa declarava la 
guerra a Espanya i el 4 d’abril el general Ricardos declarà a la plaça de 
Sant Jaume i a la plaça de Palau l’obertura de les hostilitats. Fou un 
gran trasbals per a la ciutat i el bisbe manà «que se fessen pregàrias a esta 
capella, perquè per est medi se logria la interceció del gloriós sant Cristòfor, 
que ab tan bon intersesor y ajuda nos podrem prometren victòria pues sempre 

                                                           
38 ACSC. Llibre de Juntes i Notes de Sant Cristòfol del Regomir, núm. 14, p. 34. 
39 ACSC. Ibídem, p. 41. 
40 ACSC. Registre del clavari i llibre d’actes, núm. 8, acta 8 juny 1853 i ss. 

 
15



lo gloriós sant Cristòfor se ha mostrat propici á esta ciutat y especialment á es 
carrer del Regomir».41

El dia 13 de febrer de l’any 1808 les forces franceses envaïen 
Barcelona i la ciutat restà ocupada fins al dia 28 de maig de 1814. El 
llibre d’actes42 registra una nota segons la qual la manca de salut de 
l’arxiver i els trastorns que afectaren la ciutat impediren prendre les 
corresponents anotacions. 

Després de l’alliberament de Barcelona s’anotà que durant 
l’ocupació els enemics disposaren en diverses ocasions que es 
tanquessin les esglésies, també la capella del Regomir. El dia 6 
d’octubre de 1810 els francesos manaren inventariar tot allò que hi 
hagués a la capella. De resultes d’aquest inventari, Pelegrí Jover 
sol·licità permís dels francesos per a obrir la capella i donar culte al 
sant, cosa que obtingué. Durant quatre anys molt difícils, tingué cura 
per si sol de la capella. El Consell General li va atorgar tota mena de 
distincions i obsequis perquè servís d’exemple i estímul per als 
altres.43

Després dels anys de l’ocupació francesa i del tancament de la 
capella, el recinte havia sofert un cert deteriorament que, en la mesura 
de les seves possibilitats, la Junta d’Obra anava esmenant. El dia 9 de 
març de 1820, a la Parròquia de Sant Just i Sant Pastor, essent-hi 
presents la Junta d’Obra, la Comunitat, els parroquians i el reverend 
sotsvicari Antoni Gomis, per especial comissió del bisbe de Barcelona, 
es procedí a la benedicció de la nova campana de la capella, a la qual 
imposaren els noms de Felipa, Cristòfora i Antònia. Traslladada 
després a la capella i situada al seu lloc, es feren els tocs i repics de 
costum en presència d’una nombrosa concurrència que mostrava gran 
alegria.44

     En la junta del 10 d’agost de 1829 s’acordà treure el reixat de 
ferro que hi havia a la vora de la porta i substituir-lo per unes 

                                                           
41 ACSC. Llibre de Juntes i Notes de Sant Cristòfol del ..., núm. 14, p. 39. 
42 ACSC. Ibídem, p. 52. 
43 ACSC. Ibídem, p. 53. 
44 ACSC. Ibídem, p. 57. 
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majestuoses portes noves, fer un reixat interior de fusta i treure l’altar 
vell de la venerable imatge de l’Eccehomo, en el qual, per raó de la 
seva proximitat al carrer, era prohibit de celebrar-hi la santa missa. 
S’acordà, d’una banda, fer un altar nou, pintat i daurat, i, de l’altra, fer 
pintar tota la capella i el reixat. En aquest altar, que és l’actual,  s’hi 
col·locà la bella imatge de l’Eccehomo, talla de mitjan segle XVIII.45

Malauradament, l’esforç de millora portat a terme pels 
administradors, els veïns i pels devots del sant Cristòfor durà ben poc. 
Els lamentables fets de la Diada de Sant Jaume de 1835, amb la crema 
d’esglésies i convents, inicià un altra trista època per a la capella. 
Durant aquest període turbulent, romangué tancada durant deu anys i 
el recinte es convertí en caserna per a soldats, els quals la van fer 
malbé i embrutar. 

Les imatges i els objectes de culte foren traslladats a la 
Parròquia de Sant Just i Sant Pastor. Sant Cristòfor es venerà a l’altar 
de sant  Francesc Xavier, en l’actual capella de sant Llorenç.46

A finals de l’any 1844, els veïns del Regomir van dur a terme 
diligències per aconseguir que el Govern els tornés les claus de la 
capella. Quan ho aconseguiren la trobaren en un estat deplorable: no 
hi havia retaules ni bancs i era plena de brutícia.47

Es formà una junta de veïns i es presentaren ternes per a 
constituir la Junta d’Obra, administradora de la capella. Es feren captes 
pel barri i, després d’agençar-la i ornamentar-la, el matí del dia 4 de 
gener de 1845, el canonge Isidre Valls, governador de la Mitra, en 
presència de nombrosos sacerdots, de tots els obrers de la capella i 
d’una gran gernació, procediren a una cerimònia per reconciliar-la i 
beneir-la, seguida d’una missa resada. A la tarda, el vicari perpetu de 
la Parròquia de Sant Just i Sant Pastor i la Reverenda Comunitat van 
cantar solemnes completes i van cloure l’acte amb el cant de la Salve 
Regina. L’endemà, des de dos quarts de set del matí s’hi celebraren 

                                                           
45 Col·laboració del Sr.  Carles Espinalt Castel. 
46 APSJP, Sèrie de l’Obra, Inventari de 1838, document núm. 180. 
47 ACSC. Llibre de Juntes i Notes de Sant Cristòfol del ..., núm. 14, p. 61. 
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misses i a les deu, una missa solemne cantada per escollits professors, 
al final de la qual es cantà un solemne Te Deum d’acció de gràcies.48

En aquesta segona meitat de segle es produïren canvis 
urbanístics importants al barri. El dia 10 d’agost de 1861, el Sr. Pelegrí 
Guasch, propietari de la casa núm. 7 i 9 del carrer del Regomir, 
sol·licità permís a l’Ajuntament per a enderrocar i reconstruir la 
indicada casa, d’acord amb un projecte que acompanyava la sol·licitud 
i que fou aprovat el 21 de setembre de 1861. 

  

                                   
 
          Primer projecte de reedificació.              El nou projecte que inclou la capella. 

 
En pocs mesos, però, un seguit d’esdeveniments afectaren tant 

aquest edifici com el seu context urbà. El 18 de setembre de 1861, Simó 
Coll, propietari de la casa núm. 4 i de la volta que recolzava sobre la 
casa núm. 7, propietat de Pelegrí Guasch, va presentar una instància a 
l’Ajuntament demanant enderrocar la seva propietat. Val a dir que 
anteriorment ja s’havien fet gestions perquè la volta desaparegués. 
L’Ajuntament dictaminà que la desaparició de la volta sobre el carrer 

                                                           
48 ACSC. Ibídem, p. 63. 
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del Regomir havia d’anar precedida per una expropiació al seu 
propietari, Simó Coll, donat que tant ell com Pelegrí Guasch tenien la 
intenció de reedificar on recolzava l’arc del Regomir. 

La volta desaparegué a finals de 1861 o principis de 1862, ja que 
el 16 de gener de 1862 el Sr. Pelegrí Guasch presentà un nou projecte 
en el qual exposava que havent estat enderrocat, per disposició de 
l’Ajuntament, l’arc del carrer en qüestió després que s’hagués aprovat 
el projecte de frontispici de la seva casa en què hi havia adossat 
l’esmentat arc, es veia en la necessitat, per comoditat pròpia i per 
millorar l’espai públic, de variar el frontispici expressat i substituir-lo, 
cosa que tenia l’honor de sotmetre a la digna aprovació de 
l’Ajuntament.49

El primer projecte no incloïa la capella, perquè encara estava 
incorporada dins la torre. El segon projecte ja inclou l’espai de façana, 
abans ocupat per la volta, i el disseny de la nova façana de la capella, 
que quedava enretirada fins a la línia regular del carrer del Regomir, 
per tant, amb una superfície inferior a la d’abans. 

Totes aquestes modificacions motivaren que uns anys més tard, 
la Junta d’Obra encarregués les obres de reforma a Joan Martorell. 
Aquest prestigiós arquitecte va projectar la capella i el retaule segons 
l’estil neogòtic, en el qual es va mantenir, a més de l’advocació de sant 
Cristòfor com a patró de la capella, les de sant Sebastià i sant Roc, tots 
ells protectors contra les pestilències. 

Segons un inventari de l’any 1797,50 a la capella també es 
donava culte a sant Anaclet, papa i màrtir, la festivitat del qual se 
celebrava el 13 de juliol; sant Adjutori, la Mare de Déu, el Nen Jesús, el 
Sant Crist i l’Eccehomo. 

Tenim constància documental51 que des de l’any 1787 la 
festivitat de l’Eccehomo se celebrava el tercer divendres de març i que 
l’any 1790 a la capella ja hi havia un altre Eccehomo anomenat «el xic». 

                                                           
49 AMAB. Finca c/ Regomir, 7-9, exp. 1191. 
50 ACSC. Llibre de Juntes i Notes de Sant Cristòfol del ..., núm. 14, p. 44. 
51 ACSC. Llibre de Juntes i Notes de Sant Cristòfol del ..., núm. 14, p. 30. 
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És segurament la bella imatge datada a finals  del segle XVIII52, que es 
conserva en l’actualitat a la sagristia, restaurada i amb una peanya 
afegida posteriorment. El juny de 1835 la senyora Francesca Borràs 
oferí una altra imatge, de forma més reduïda,  a fi que es pogués portar 
a les cases del veïnat quan hi hagués algun malalt. 

          

                      
 

                   Retaule de la capella segons el projecte de Joan Martorell. 
                                           (Arxiu Capella Sant Cristòfor) 

   
La capella ha estat sempre sota el govern i l’autoritat dels veïns 

del Regomir, representats pels obrers per ells elegits com a 
administradors, els quals s’han mostrat sempre molt gelosos de la seva 
autonomia i independència en tot allò que es refereix a la vida 

                                                           
52 Col·laboració del Sr.  Carles Espinalt  i Castel. 
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temporal i administrativa. Aquest privilegi, segons la tradició, fou 
atorgat per un rescripte papal.53

L’administració de les rendes, l’elecció dels administradors, 
etc., s’han fet sempre sense la intervenció del vicari perpetu o rector de 
la Parròquia de Sant Just i Sant Pastor. Les visites pastorals a la capella 
realitzades pels bisbes de Barcelona o els seus delegats,  eren també del 
tot independents de les realitzades  a la parròquia del barri; fins i tot  la 
correspondència era directa entre el Bisbat i la Capella, cosa que es 
comprova clarament en els documents de l’arxiu de la Institució. 

En la visita pastoral realitzada per D. Josep Ignasi d’Amigant i 
d’Olzina, canonge de l’església de Barcelona, l’any 1734, examinant i 
comprovant que no constava cap ordinació, estatut o llei referent al 
govern de la capella, en nom del bisbe, ordenà uns estatuts, 
ordinacions i manaments, continguts en 10 capítols.54 El primer diu 
textualment: «Primerament aprobam y confirmam la consuetut immemorial, 
de que per la administració y cuydado de dita capella hi hage quatre obrers o 
administradors, lo ofici dels quals dure per espay de dos anys...» Els nou 
capítols restants es refereixen a les normes de govern de la capella, la 
forma d’elecció dels obrers, l’organització administrativa i econòmica, 
etc. 
 Pel que fa a la relació entre la Comunitat de Sant Just i Sant 
Pastor i els administradors de la capella, sempre ha estat una relació 
fraternal i de col·laboració mútua. No sempre exempta, però, de certes 
polèmiques. En el consell celebrat el dia 8 de gener de 1736, els devots i 
els obrers deliberaren i resolgueren posar en poder del notari públic de 
Barcelona Sever Pujol els acords següents55, els quals foren tramesos al 
vicari general de la diòcesi: «Que havent advertit que en algun dels capítols 
dels statuts y ordinacions se oposa el dret que de temps immemorial tenen 
adquirit els obrers y devots de dita capella de elegir els administradors sens 
intervenció del Rnt.Vicari Perpetu de la iglésia parroquial de Sant Just y Sant 
Pastor..., com també de administrar y governar per si sols y sens intervenció 
                                                           
53 ACSC. Breu història de la capella, tramesa al rei Alfons XIII amb motiu de ser nomenat 
obrer degà president, p. 3. 
54 ACSC. Llibre de notes i rendes de la capella de Sant Cristòfol del ..., núm. 21, p. 6. 
55 ACSC. Llibre de notes i rendes de la capella de Sant Cristòfol del ..., núm. 21, p. 12. 
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de dit Vicari Perpetu dita capella y las rendas y emoluments de aquella; lo 
que, no obstant la immemorial consuetud y possessió que tenen dits obrers y 
devots adquirida en orde a dita administració y al modo de governar dita 
capella y de sas rendas y emoluments aprovada en lo primer capítol de ditas 
ordinacions, se pretén ab altres capítols de aquellas pervertir e innovar lo 
observat y practicat fins ara... aixó es, contra la consuetud y possessió 
immemorial en virtut de la qual com altrament no poden ni deuhen dits obrers 
y devots de dita capella deixar de continuar en lo exercici de dit son dret, 
executant dits actes i tot lo que mira y  té respecte  a una mera temporal y  
econòmica administració, sens intervenció de dit Vicari Perpetu... es resolgué 
després de haver deliberat y consultat a advocats, fer una atenta y humil 
representació a dit Molt Iltre. Sr. Vicari General... respecte a dit prejudici per 
a que dit Sr. Vicari General se servís atendre lo y manar no se innovàs la 
pràctica y observància de dita administració y del govern de dita capella... y 
per consegüent nos permetés que en dits actes y demés que miran a una mera, 
temporal y econòmica administració no entervingués dit Vicari Perpetu com 
en efecte de antiquíssim e immemorial temps ningun de sos antecessors ha 
intervingut en aquells, ni en ningun de ells per haver sempre corregut lo 
cuydado y administració de dita capella y lo modo y forma de ella per los dits 
obrers y devots solament. I si bé que esta representació que fou feta a dit Sr. 
Vicari General no aparegué ser a les oras atesa com se esperava, però se 
donaren mostras de que se modificarian  ditas  ordinacions  en lo que  té  
restecte  al  sobre  dit  prejudici y com en lo interin sia estat precís y necessari 
passar a elegir nous obrers, continuant la matexa consuetud y possessió 
immemorial, y lo que se ha practicat y observat fins vuy, per ço se ha passat a 
fer dita elecció y se ha continuat y continuarà en la administració y govern de 
dita capella en lo modo y forma que de antiquíssim e immemorial temps se ha 
observat y practicat, per no perjudicarse en cosa alguna.» 

Respecte a la relació entre el vicari perpetu de Sant Just i la 
capella de Sant Cristòfor, hi ha un altre document important56 pel qual 
la Junta d’Obra, en data 16 d’octubre de 1913, prengué l’acord següent: 
«Segons l’acta que obra en el protocol de la Notaria d’aquesta ciutat de D. 
Manuel Crehuet... la Junta acordà que si un dia vingués una inspecció 
eclesiàstica, què és lo que es deu haver de fer en el cas de que, conforme el 
                                                           
56 ACSC. Llibre de notes, 1913. 
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rumor se diu, aquesta capella, avuy famosa y envejada per rahó de sa popular 
festa de la benedicció d’automòbils, fos criticada per ésser completament laica, 
això és, governada solsament per seglars, tots els obrers... han sostingut el 
criteri de que la capella, passi lo que passi, deu tenir y conservar lo que sempre 
ha conservat y tingut fins ara, això és, sa independència administrativa y 
econòmica y l’autonomia del seu govern en tots sos aspectes. Conforme y en 
casos semblants y en èpoques distintes han sostingut els seus dos més cèlebres 
obrers en la història: don Pau Claris és l’un y don Manuel Duran y Bas és 
l’altre. Dintre d’aquest terreno, la Junta d’Obra en pes recorda el fet que 
consta escrit en l’Arxiu que fa més d’un segle es va declarar que qui 
governava la capella eren els obrers seus, no el senyor rector de la parròquia 
en què està enclavada, o siga, la de Sant Just y Sant Pastor. Tots a una han fet 
present també que no obstant y això, y sense merma de la independència de la 
capella, fora un bé per la mateixa que el senyor rector de la parròquia, com 
vehí del barri y pel dret d’inspecció que té indiscutible sobre tot lo [...] de sa 
jurisdicció, pogués il·lustrar a la Junta d’Obra en tots los assumptes, doncs és 
ell qui més zel pot y deu demostrar pel bé de l’Iglésia en la seva parròquia. A 
dit objecte y per acabar per sempre les diferències entre Sant Cristòfol y Sant 
Just y Pastor, conservant la independència de la capella y respectant 
l’autoritat del senyor rector, que els obrers com a bons parroquians han 
sempre acatat y deuen acatar sempre, se proposa lo següent: que el senyor 
rector de Sant Just y Sant Pastor siga Obrer Perpetu amb vot y veu y, dada sa 
autoritat, se’l nomena Obrer President, conservant els demés actuals càrrechs, 
y que en atenció a que ara seran vuyt els obrers, queda amortitzada la primera 
vacant que hi hagi... Y sense discussió y per unanimitat així queda aprovat.» 
 L’any 1906, quan l’Ajuntament va decidir suprimir la fira que 
anualment se celebrava al Regomir, va provocar un gran trastorn al 
barri i a la capella, ja que el dia de la festivitat del sant, en faltar la fira, 
fou tan deslluïda i poc concorreguda que la Junta d'Obra va témer que 
en un temps molt breu no es perdés del tot.  

Fou llavors quan se'ls acudí que, de la mateixa manera que ho 
havien fet altres poblacions d'Europa, Barcelona també podia posar els 
automòbils sota la protecció de sant Cristòfor. La idea semblà 
acceptable i d'aquesta manera el dia 10 de juliol de l'any 1907 va 
començar la benedicció d’automòbils a la capella de Sant Cristòfol del 
Regomir, era el primer cop que es feia a Espanya. 
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Amb la benedicció dels automòbils, les Juntes d’Obra dels 
primers anys del segle XX van aconseguir un èxit tan considerable la 
Diada de Sant Cristòfor que ben aviat foren imitats per altres 
parròquies de Barcelona. 
 La celebració a la capella del Regomir fou la més prestigiosa i 
on més assíduament assistia la noblesa, en especial des de 1916 quan 
Sa Majestat el rei Alfons XIII acceptà el càrrec d’Obrer Degà President i 
la capella pogué utilitzar el nom de Reial Capella de Sant Cristòfor del 
Regomir, títol que encara conserva en l’actualitat. 
 

          
 

 
 
 
 
 

La molt il·lustre Junta d’Obra que instituí la primera benedicció a la 
capella de Sant Cristòfor, l’any 1907. Els senyors Casimir Llobet, 
Cristòfol Sàrrias, Jacint Boguñà, Marià Claramunda, Josep Casamajó, 
Josep Torras i Isidre Esteve.  (Arxiu Capella Sant Cristòfor) 
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Els segle XX s’havia iniciat amb canvis polítics importants, 
moviments socials i crisis, com els moviments revolucionaris de 
Barcelona coneguts com la Setmana Tràgica, que afectà intensament la 
vida de la ciutat i de l’Església catalana, que fa la impressió que vivia 
massa confiada en les seves forces i en l’adhesió dels fidels. Feia temps 
que no havia experimentat cap oposició seriosa, perquè la repressió 
centralista de la dictadura de Primo de Rivera afectà només alguns 
aspectes de la seva recuperació cultural. L’adveniment de la Segona 
República afavorí, per reacció, alguns moviments eclesiàstics i laics, 
però només en sectors molt minoritaris; en canvi, abocà els catòlics 
militants cap a un camp excessivament conservador. 
 En esclatar la Guerra Civil es produí una persecució 
generalitzada, com a reacció contra l’aixecament militar. Moltes 
esglésies foren cremades, entre elles Santa Maria del Mar i Santa Maria 
del Pi. La nostra parròquia, Sant Just i Sant Pastor, pogué ser salvada 
perquè la Generalitat arribà a temps a posar-hi protecció policial. 
Sortosament es pogué salvar el seu important patrimoni artístic i 
arxivístic. 
 La capella del Regomir fou assaltada per un escamot 
revolucionari però es va salvar de la destrucció. En l’escamot que es 
presentà per cremar-la hi anava un veí del barri, el qual, després de 
trencar el cap de la imatge de sant Cristòfor, convencé els seus 
companys de no cremar la capella. 
 Les relíquies i altres objectes de culte van ser trets per membres 
de la Junta d’Obra i amagats en unes golfes sota la torratxa que hi 
havia al terrat de la casa núm. 6 del carrer del Regomir.57

En acabar-se la guerra vingué a tot el país la restauració del 
catolicisme com a religió oficial i protegida. Fou, però, una protecció 
estatal que endogalà l’Església.58 Després d’aquells anys de penalitats, 
la majoria de jerarques i fidels es van deixar captivar per la «pau» i la 
«manca d’oposició» que els garantia el nou règim i acceptaren la nova 
forma de viure la religió i el nacionalcatolicisme. 

                                                           
57 Testimoni de la senyora Àngela Català Centeno, veïna de la dita casa. 
58 A. PLADEVALL. Història de l’Església a Catalunya, Claret, Barcelona, 1989, p. 181. 
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   La capella restà tancada tota la guerra i després s’hagué de 
restaurar. Un cop acabades les obres s’obrí al culte el mateix any 1939 i 
la festivitat de Sant Cristòfor es visqué amb especial emoció i 
religiositat. Posteriorment, vingueren anys d’esplendor i les Juntes 
d’Obra procuraven donar a les celebracions especial solemnitat, 
invitant-hi personalitats del barri i autoritats de la ciutat.  

A partir de l’any 1969 el llibre d’actes reflecteix un canvi en el 
funcionament de la Junta d’Obra, molt probablement a conseqüència 
de les transformacions socials i també religioses esdevingudes en la 
societat catalana. De l’any 1970 al 1975, les reunions celebrades no es 
registraren al llibre d’actes. L’any 1978, amb les defuncions dels 
senyors Joan Català i Pallejà i Joan Fors i Viader i la greu malaltia del 
Sr. Cristòfol Sàrrias, la Junta d’Obra quedà reduïda a dues persones, el 
Sr. Daniel Català i Riera i el Sr. Adolf Subirana i Oller. 
 En aquest moments crítics es pensà a traspassar l’administració 
de la capella a la Parròquia de Sant Just i Sant Pastor o, directament, al 
Bisbat, però s’abandonà la idea i s’acordà renovar la Junta d’Obra i 
cobrir els càrrecs que havien quedat vacants a fi que pogués ser 
administrada, com sempre havia estat, per una junta de veïns del barri. 
 En certa manera degué ser una acceptació una mica forçada per 
part dels membres que accediren al càrrec, perquè tot just un any més 
tard, el 1980, podem considerar que la Junta d’Obra de la Capella de 
Sant Cristòfor passà a ser totalment inoperant, de la qual cosa el 
president, el Sr. Daniel Català i Riera, es lamentà en una nota del llibre 
d’actes,59 on deia: «Requeridos los miembros de la Junta para que cooperen 
cada uno en los menesteres propios de los miembros de Junta en sus diversos 
cargos y colaboraciones, se encuentra el Presidente totalmente desasistido por 
los mismos, teniendo a su cargo la conservación de la capilla durante todo el 
año.» 
 De l’any 1980 fins l’any 1996 el Sr. Daniel Català tingué cura 
personalment, quasi sense ajuda o amb petites ajudes ocasionals per 
part de la seva família i d’alguns joves del barri, quan s’apropava la 
festivitat de Sant Cristòfol i la benedicció d’automòbils. 

                                                           
59 ACSC. Llibre de notes i rendes de la capella de Sant Cristòfol del ..., núm. 21, p. 122. 
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L’avançada edat del Sr. Català i el seu estat de salut li van 
impedir continuar fent-se càrrec de la capella i proposà a la Sra. 
Lourdes Sala si se’n podia ocupar. La Sra. Sala ho acceptà il·lusionada 
per devoció a sant Cristòfor, per estimació al barri del Regomir i 
perquè la capella pogués estar oberta al culte i els veïns del barri 
poguessin visitar-la i venerar-hi la imatge de sant Cristòfor, tal com 
sempre havien fet. 

Mai no agrairem prou al Sr. Daniel Català els més de cinquanta 
anys que formà part de la Junta d’Obra i, en especial, els quasi vint 
anys darrers, quan ell tot sol tingué cura de la capella, de la seva 
conservació i les seves celebracions. Per això, quan el maig de 1998 es 
constituí una nova Junta d’Obra que, amb alguns canvis, és la mateixa 
que governa la capella en l’actualitat, una de les seves primeres 
actuacions va ser nomenar una comissió que, presidida pel llavors 
rector de la Parròquia de Sant Just i Sant Pastor, Mn. Josep M. Vidal i 
Aunòs, visità al Sr. Daniel Català, ja molt malalt, i li lliurà una placa 
d’homenatge en agraïment per la seva estimació i dedicació 
demostrades a la capella al llarg de tots aquests anys. 
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  Constitució de la Junta d’Obra de la Reial Capella 
 de Sant Cristòfor del Regomir l’any 1916 

-o- 
 

Obrer degà president 
S.M. el rei D. Alfons XIII 

 
Obrer degà perpetu 

  El rector de la Parròquia de Sant Just i Sant Pastor 
 

Obrer degà elegit 
Sr. Casimir Llobet i Xicarri 

 
Obrer secretari 

Sr.Jacint Boguñà i Baxeras 
 

Obrer  tresorer 
Sr. Cristòfor Sàrrias i Cano 

 
Obrers vocals 

Sr. Marià Claramunda i Castro 
Sr. Josep Casamajó i Giralt 

Sr. Josep Tarrés i Ros 
Sr. Isidre Esteve i Vigarós 
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 Constitució de la Junta d’Obra de la Reial Capella  
de Sant Cristòfor del Regomir l’any 1969 

-o- 
Obrer honorari 

Exm. Sr. Marquès de Caldes de Montbui 
 

Obrer degà perpetu 
 El rector de la Parròquia de Sant Just i Sant Pastor 

Actualment Mn. Josep Pla i Adell 
 

Obrer degà elegit 
Sr. Cristòfol Sàrrias i Suaña 

 
Obrer comptador 

Sr. Enric Canto i Malet 
 

Obrer tresorer 
Sr. Joan Català i Pallejà 

 
Obrers vocals  

Sr. Isidre Esteve i Viñas - conseller 

Sr. Vicenç Jaume i Vallès -  secretari 

Sr. Daniel Català i Riera 
Sr. Joan Fors i Viader 
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Constitució de la Junta d’Obra de la Reial Capella  

de Sant Cristòfor del Regomir l’any 1979 
 -o- 

 
Obrer degà perpetu 

 El rector de la Parròquia de Sant Just i Sant Pastor 
Actualment Mn. Albert Viladrich 

 
Obrer degà president 

Sr. Daniel Català i Riera 
 

Obrer secretari 
Sr. Josep M. Roura i Iglésias 

 
Obrer adjunt a secretari 

Sr. Pau Ferrer i Sala 
 

Obrer relacions públiques 
Sr. Adolf Subirana i Oller 

 
Obrer tresorer 

Sr. Josep M. Català i Domínguez 
 

Obrer conservador de la Capella  
Sr. Joan Egea i Torres 
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  Membres de les Juntes d’Obra des de 1953 fins 

          al 1980, quan pràcticament es dissolgué 
 

-o- 
 
 Mn. Alexandre Pech i Farré 
 Sr. Cristòfol Sàrrias i Cano 
 Sr. Joan Català i Pallejà 
 Sr. Enric Canto i Malet 
 Sr. Joan Fors i Viader 
 Sr. Isidre Esteve i Viñas 
 Sr. Daniel Català i Riera 
 Sr. Vicenç Jaume i Vallès 
 Mn. Manuel Torné i Curo 
 Sr. Cristòfol Sàrrias i Suaña 
 Mn. Antoni Cervantes i García 
 Mn. Josep Pla i Adell 
 Sr. Adolf Subirana i Oller 
 Sr. Lluís Cabo i Delclòs 
 Sr. Josep Gimeno 
 Sr. Joan Egea i Torres 
 Mn. Albert Viladrich 
 Sr. Josep M. Roura i Iglesias 
 Sr. Josep M. Català i Domínguez 
 Sr. Pau Ferrer i Sala 
 Sr. Joan Clot i Batista 
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Constitució de la Junta d’Obra actual 
  de la Reial Capella de Sant Cristòfor del Regomir 

   -o- 
 
 

Obrer degà perpetu 
       El rector de la Parròquia de Sant Just i Sant Pastor 

  Actualment Mn. Armand Puig i Tàrrech 
 
 

  Obrer degà president i arxiver 
  Sr. Josep Capdevila i Soldevila 

 
 

  Obrera secretària 
  Sra. Joana García i Royo 

 
 

  Obrera conservadora i tresorera 
  Sra. Lourdes Sala i Guillin 

 
 

  Obrers vocals 
  Sra. M. Guadalupe Egea Català 

  Sra. Berta Egea Català 
  Sr. Jaume Llecha Terré 
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