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Va néixer el 1830 a Monmouth (País de Gal.les- Anglaterra). Arran d'una crisi religiosa, als 17 anys es va 

convertir al Crist de l'Evangeli, unint-se al moviment de renovació espiritual que aleshores es vivia al seu 

país. Ben aviat, les paraules de l'apòstol Pau recollides a la Bíblia “quan vagi a Espanya....” van ocupar de 

forma constant el seu pensament. Indagà la història religiosa i cultural del que en un futur pròxim seria el 

seu país de missió, i mogut per la fe que tenia, va decidir contribuir a la fi de l'obscurantisme que oprimia 

amb molta força i des de feia segles la seva gent.  

Es va casar el 1860 amb Sara Mytton, i tres anys més tard van deixar la comoditat que els oferia la terra dels seus avant- 

passats, per instal·lar-se a Madrid on es dedicaren a predicar l'Evangeli. Descoberts, fugiren cap a Anglaterra perseguits per 

la justícia de l'època i després de sofrir dos intents d'assassinat. Quan la reina Isabel II fou destronada, s'inicià un període de 

tolerància religiosa que Lawrence aprofità per tornar. S’instal·là a Barcelona, més concretament al que aleshores era la vila 

de Gràcia. Des d'allà va començar a fundar escoles per a infants i adults, a editar revistes de caire cultural i religiós i llibres 

per a les escoles, a distribuir bíblies i evangelis amb el seu famós carro. Fundà un hospital que seria l'embrió de l'actual 

Hospital Evangèlic, i una església evangèlica a Barcelona que encara avui perdura.  

A Caldes de Montbui també va ser ben palesa la seva tasca educadora i evangelística, portada a terme amb l'ajuda ines- 

timable de les seves filles Ester i Elisabet. L'escola i l'església fundades en són la mostra cabdal. Va morir el 9 de gener de 

1894. Dos dies després, la comitiva fúnebre, amb més de mil calderins, iniciava el seu camí des de l'escola fins a l'obligat 

cementiri dissident, on colgaren el seu cos. La seva memòria va estar a punt de quedar anul·lada, però Déu s'ha sortit amb la 

seva, i ha estat  notòriament recuperada. 
 

 
 

 


