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JORNADA  ALS TORMS - 5 de maig de 2022 

Els Torms en estat pur 
 

Els Torms, és una població garriguenca 
assentada sobre un turó de 476 m 
d’altitud. El seu terme municipal és es-
graonat en bancals sostinguts per mar-
ges de pedra, plantat d’Oliveres i Amet-
llers, i esquitxat arreu, de boscos de 
Pins i Roures. 

Els Torms, fou repoblat per la casa de 
Cervera l’any 1224 per l’Abat de Poblet, 
Ramon de Cervera,  que la va comprar a 
Ramon de Miravet,  i romangué propietat de l’Abadia de Poblet fins a finals del s. XV 
(1498). 
A finals del s. XIII (1279), es construí una Església romànica semblant a Sant Miquel de 
Granyena i l’Església de Sant Salvador de Torrebesses. 
Edifici d’una sola nau, amb volta de canó, apuntada i reforçada amb arcs torals que 

arrenquen d’impostes. L’Absis era semi-
circular. La porta, d’arc de mig punt 
amb una finestra d’arc de mig punt. 
Llevat de la Portada, no mostra orna-
mentació en la façana. Un Campanar de 
paret d’un ull, amb una sola campana, i 
fou enderrocada a principis del s. XVIII 
(1703), en construir la nova Església 
dedicada a Sant Joan Baptista. 

Organitzen i Col·laboren: 
AULA  D’EXTENSIÓ  UNIVERSITÀRIA  DE  LES GARRIGUES 
AJUNTAMENT  DE  ELS TORMS  i   LA UNIVERSITAT DE LLEIDA 

El Mestre Benet 
 
El Mestre Joan Benet i Petit, va néixer a Barbens, comarca del Pla d’Urgell el 
20 de gener de 1890. Va estudiar Magisteri a l’Escola Normal de Barcelona, en 
els dos graus Elemental i Superior. Va fer estades breus a Juneda, Vinaixa i 
Bellpuig com a Mestre Interí.  Guanyades  les Oposicions  l’any  1914,  va    
començar a exercir com a Mestre titular dels Torms fins a l’agost de 1918. 
Als Torms, va ser també, on es va casar amb Teresa Rius Llevadot, amb qui va 
tenir tres filles, Teresa (nascuda a Els Torms el 1918), Ramona i Montserrat, 
totes tres futures Mestres d’escola. 
Posteriorment, va estar a l’Escola de Golmés (1918 - 1921), Castellserà (1921 - 
1927) i Celrà (1927 - 1931). 
El 1931 va ser cridat pel Patronat Escolar de Barcelona, i va fer de mestre als 
grups escolars d’Aribau, Casp i Cervantes. 
El gener de 1960,  es va jubilar a l’escola de la Plaça Regomír  de la capital 
Catalana. 
Al Mestre Benet, l’Ajuntament dels Torms li va dedicar un carrer per la tasca 
ben feta envers l’ensenyament i la cultura, sent alcalde Ramon Serentill. 
El Mestre Benet va cultivar també una veritable vocació literària.  D’aquí  van 
sorgir els 12 volums de la sèrie “El Trobador de la Mare de Déu”. 
Un altre llibre és “Geografia dels Torms” on descrivia les diferents finques  i 
propietaris del terme dels Torms. 
L’Escola on ensenyava, era una escola activa i viva on els alumnes 
s’hi trobaven bé. Amb aquesta filosofia, sovint manava els alumnes pels 
camps; els feia conèixer les plantes, els conreus, els arbres i els animals. Els 
ensenyava les cançons populars i a estimar les nostres tradicions i el camí de 
la fe. 
Sempre va guardar al cor, un emocionat record dels anys viscuts a Els Torms i 
dels dies de la posada en marxa de la seva escola modèlica. La seva va ser 
una vida exemplar, lliurada a la família, a la tasca ben feta i a Catalunya. 
Va morir a Barcelona el 16 de gener de 1968.  

PROGRAMA: 
 

10:30 h. Visita guiada als Torms (Escoles, nucli antic i Església) 
 

13:30 h. Dinar al Casal 
 

16:00 h. Conferència del Sr. Marc Macià Farré            
         (Doctor en  Història i Professor de la UDL) 

  “L’Església de Sant Joan Baptista dels Torms” 
 



L’Església de Sant Joan Baptista (1700-1714) 
 

La façana d’estil barroc i la portalada ricament 
esculpida conserva encara les marques dels pica-
pedrers que hi treballaven. Sobre ella es contem-
plen quatre caps, de diferents grandàries que re-
presenten les donacions econòmiques de diferents 
famílies;  com més gran  era  l’aportació econòmi-
ca, més gran era el cap. 
La imatge de Sant Joan, també de pedra, va ser 
enderrocada durant la guerra civil (1.936 - 1939). 
La nova imatge de sant Joan Baptista és obra de 
Francesc Tamarit, i reposada al seu lloc el 24 de 
juny de 1996. 
El Campanar té una altura de 25 m. És vuitavat 
de tres cossos i acabat amb cúpula.  
La primera Campana s’instal·là el 1714 provinent 
de l’església vella. La segona, l’any 1.851 i, cent 
anys desprès, el 1951 la tercera campana i el rellotge, que encara funciona. 
A primers del s. XVIII, es va col·locar el Cementiri al seu voltant, fins al 1812 
que se’n va construir un de nou fora del poble. 
L’Església es va acabar de construir l’any 1793. 

A l’interior de la nau central hi ha 8 pilars de pedra i 6 
arcades, una Pila Baptismal de pedra i una Capella del 
Sant Crist. El Cor és ample i situat sobre l’entrada. Està 
presidit per un rosetó que rep el sol del capvespre. 
Als laterals, s’obren 9 finestres adornades amb formes 
diferents i  sobre l’Altar major culminat per una volta 
en forma de petxina. A sota,  es    contemplen les 
imatges de Sant Joan Baptista,  patró del poble,  Sant   
Antoni Abat i Sant Ramon. Completen el presbiteri 
dues sagristies amb portalades d’estils diferents. 
Al soterrani, a manera de cripta, eren enterrats dife-
rents Rectors de la Parròquia. 
Durant la Guerra Civil, fou tot destruït, restablint-se de 
forma gradual al llarg de l’última meitat del s. XX, es-
cometent-se obres de restauració de les bigues, teula-
da i enrajolat del terra i altres obres de manteniment 
com la pintura i la instal·lació elèctrica, amb el sufragi 
de particulars, del Bisbat de Lleida i d’Institucions 
públiques com la Diputació.  
Fa uns anys, l’Ajuntament va restaurar l’enrajolat de la 
cúpula del campanar, malmesa per un llamp. 

L’Escola Joan Benet i Petit, un edifici singular. 
 

La Mancomunitat 
de Catalunya  va 
construir a Els 
Torms un dels 
quatre centres 
pilot d’Escola Ru-
ral. Això fou possi-
ble  gràcies al fet 
que els alumnes 
del Mestre Benet, 
varen guanyar el 

1r Premi d’un Concurs de Redacció en Català, celebrat a Lleida a tal efecte. 
Proves de Lectura i Escriptura. Hi participaren dues nenes i cinc nens d’entre 
10 i 14 anys.  
L’Escola, obra de l’arquitecte Adolf Florença. Era catedràtic de l’Escola 
d’Arquitectura de Barcelona, difusor de les obres noucentistes, amb obres com 
el Casal del Metge, les cases Cambó i del palau de Comunicacions de 
l’Exposició Internacional del 1929 a Barcelona. L’Hospital Provincial de Lleida, i 
restauració del Castell de Peralada a Girona. 
La Escola fou inaugurada el dilluns 6 de maig de 1918 Festa Major del Poble. 
Presidí l’acte Eugeni d’Ors, director de la instrucció pública de la Mancomuni-
tat, conjuntament amb l’alcalde Josep Piñol. Alexandre Galí, pedagog, el dipu-
tat Alfred Pereña, l’arquitecte Adolf Florença i el folklorista Valeri Serra i Boldú. 
Aleshores hi havia 74 alumnes. 
El dissabte 20 d’Abril de 1985, el President de la Generalitat de Catalunya Sr. 
Jordi Pujol, va inaugurar les obres de millora i la va reconèixer  com a Monu-
ment Nacional de Catalunya. A més, juntament amb l’alcalde Ramon Serentill 
van descobrir la placa  amb el nom de Joan Benet i Petit. A l’Escola, en aques-
ta data, hi estudien 25 alumnes. 

El 25 d’Octubre de 2006, el Pressident de la Generalitat de Catalunya, Sr. Pas-
qual Maragall, conjuntament amb l’alcalde Joan Masip, va inaugurar la distribu-
ció i modernització interior de l’escola, que permet mantenir l’activitat docent en 
un marc patrimonial únic. Llavors l’escola comptava amb 13 alumnes. 
 

El juny de 2013, l’Escola, malaura-
dament, ha de tancar per manca 
d’alumnes. Tan sols hi anaven 6 
alumnes. 
 

El 6 de maig de 2018, es va fer la 
commemoració del Centenari de 
la Inauguració de l’Escola, sent 

alcalde el Sr. Josep Bardía. 


