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VILANOVA I LES SEVES
ERMITES

Annabel Ferrer

Si volem fer un recorregut per la nostra historia local, podem fer-ho a través deis llibres,

de les publicacions, deis museus o bé deis edificis que han tingut rellevancía al nostre

terme municipal, malgrat alguns d'ells no hagin sobreviscut fins als nostres dies.

Entre aquestes la nostra opció, a tra-
vés d'aquestes línies, és convidar-
vos a fer un passeig per lesermites

que hi ha a la ciutat, i explicar-vos com
eren les que ja no es conserven o bé res-
ten en propietats privades de difícil
accés, per a tots nosaltres.

De Sant Joan a Sant Crlstófol
sense oblidar Sant Sebastlá

Ermita de Sant [oan

El nostre itinerari particular comenc;:a a
I'interior, s'atura al centre de la vila, i
acaba al barri de Mar. De I'ermita de
Sant [oan, ubicada al parc de la Torre
d'Enveja, es diu que és la més antiga de
les sis que existeixen a Vilanova. El seu
valor arquitectónic i artístic no és el més
destacabte, malgrat ser d'estil rornanic,
ja que va ser construida amb molta sen-
zillesa. La historia que acompanya
aquesta ermitas. pero, ens pot ajudar a
entendre la societat que imperava en el
regnat de Ramon Berenguer 111 el Gran
(1082-11 30).

En aquella epoca Vilanova no existia com
a tal, i les nostres contrades estaven sota

el domini deis árabs. De tots és cone-
guda la lIegenda sobre 'Miralpeix' i
com els cristians van aconseguir con-
querir la torre que porta aquest nom
qrácies a la captura d'un peix de grans
dimensions. La troballa va propiciar
que la torre de Miralpeix, guardada
pels sarrains, quedés desprotegida, fet
que els cristians van aprofitar per con-
querir-Ia. Aquesta fita va promoure una
nova conquesta, d'una torre situada al
peu de la Collada, ja al terme de
Cubelles. La victoria deis cristians va ser
assolida el 24 de juny de I'any 1125,
per la qual cosa es va decidir construir
una ermita prop de la torre conquerida,
i un castell. Aquell indret es va anome-
nar quadra d'Enveja. Aquesta és una de
les dates que es barallen en parlar de
I'any de construcció de I'ermita de Sant
[oan, i és que hi ha discrepáncies com
ara les que es plantegen en elllibre que
ben aviat publicara l'lnstitut d'Estudis
Penedesencs. En aquesta publicació
I'historiador Vicenc;: Carbonell afirma
que hi ha documents 'que proven I'e-
xistencia d'áquesta ermita I'any 1290,
més deceru anys després del que s'ex-
plica en la Ilegenda de Miralpeix.

De bon principi estava dedicada tant ~

Sant [oan Baptista com a Sant [oan
Evangelista, tot i que amb els segles ha
prevalgut la de.nominació singular.

La torre i el castell es van mantenir
amb plenitud fins a I'any 1537, quan
va comenc;:ar la seva decadencia.
Posteriorment ha sofert algunes restau-
racions, l'última I'any 1873. Val a dir
que tant ·I'ermita com la torre han
sobreviscut fins als nostres dies i són un
bon punt de partida per iniciar aquest
recorregut.

Ermita de Sant Sebastiá

Estrateqicarnent situada al centre de la
ciutat, podem trobar I'ermita de Sant
Sebastiá al mateix carrer que porta el
seu nom.

A diferencia de la resta de construc-
cions, aquesta ermita es troba al bell
mig de la cíutat, essent ja en els anys
de la seva construcció un edifici que
formava part del nucli urbá de
Vilanova.

Com en els cinc edificis restants, s'ob-
serva que va ser la devoció deis vilano-
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vins del s. XVI el que va propiciar I'ai-
xecament d'aquesta ermita en honor
de Sant Sebastia.

Segons la documentació local consul-
tada, a principis del segle XVI
Catalunya es va veure afectada per una
epidemia. Davant aquest fet les autori-
tats de Vilanova van prendre rigoroses
mesures sanitáries encaminades a evi-
tar la propagació d'aquesta epidemia.
Entre les mesures adoptades destaca el
fet de prohibir I'entrada a la ciutat a
cap forastero La mesura va complir el
seu efecte i Vilanova no va patir les
greus conseqüencíes de les epidernies
deis anys 1500 i 1507.

A resultes d'aquest fet els devots van
decidir aixecar una ermita en honor a
Sant Sebastiá, construcció que va ser
finalitzada el 1530.

Uns anys després, i aprofitant la diada
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de Sant Sebastia, el 20 de gener de
1541 es va col-locar una campana a
I'espandanya de la capella.

Actualment aquesta ermita continua
sent accessible als feligresos i al públic
en general. Malgrat I'edifici actual dife-
reix torea de I'original, el fet d'estar
ubicada en el lIoc on va ser construida
ens permet fer un salt en el temps i
reviure, acompanyats d'un bon lIibre
sobre la nostra historia local, els fets
més importants de l'epoca medieval a
la nostra vila.

Ermita de Sant Cristófol

Aquest itinerari esta a punt d'arribar al
seu punt final. A peu de la platja
podem visitar I'ermita de Sant Cristófol,
una capella on avui en dia se celebra la
festivitat del sant que li dóna nom, amb
la tradicional benedicció de vehicles, al

considerar a Sant Cristófor com a patró
deis conductors. Amb tot i aixo, en con-
sultar la documentació deis diversos his-
toriadors que han escrit sobre aquesta
ermita, trobem que oriqináriament Sant
Cristófor era el patró deis nedadors, deis
pescadors i deis moliners, ja que antiga-
ment els molins funcionaven amb la
torea de I'aigua.

[a abans de I'any 1500 es té constancia
de l'existencia d'aquesta capella, al nos-
tre terme municipal. De fet, segons
consta en els estudis realitzats per Albert
Ferrer i Soler, un document de l'Arxiu
Episcopal de Barcelona, en data del mes
d'agost de I'any 1388, es demanava als
feligresos de Santa Maria de la Geltrú
almoines per poder reparar i ampliar la
capella de Sant Cristófol. Aquestes
referencies históriques també les recolza
I'historiador local Vicenc Carbonell qui
afirma que I'ermita de Sant Cristófol ja
existia I'any 1372. A banda de les obres



d'ampliació de I'any 1388, I'ermita ha
sofert amb el pas del temps altres
actuacions de conservació i restauració.
Oriqináriarnent aquesta capella pertan-
yia a I'antiga demarcació de la Geltrú,
fins que I'any 1868 va passar a pertan-
yer a la parroquia de Santa Maria del
Mar. L'any 1835 I'ermita es va veure
afectada per les lIeis de desamortització
i va ser comprada per [oaquirn Soler
Serra, que un cop restaurada la va ven-
dre a J.A. Soler Pers, I'any 1873.
Pdsteriorment, ja en pie segle XX
(1944), l'ermita va ser adquirida pel filo-
sof Eugeni d'Ors, qui s'hi va fer construir
un habitatqeon va morir I'any 1954.

La celebració que es fa actualment a les
immediaciOlJ.s.d'aquesta ermita difereix
de manera irnportant amb el que tradi-
cionalment es feia en la diada del patró.

Actualment, cada 10 de juliol, I'ermita
obre les seves portes als seus protegits,
els conductors. És tradició que tothom
s'acosti a la capella, en qualsevol tipus
de vehicle a motor, per tal d'obtenir la
benedicció del mártir,

Aquesta diada, a més a més, és I'únic
dia de I'any en que els.feligresos poden
aprofitar per entrar a I'ermita de Sant
Cristófol. Al matí i a la tarda es fa una
missa en honor del sant i es permet la
visita a I'interior, on destaquen' dues
grans pintures, una d'erles de l'artísta
Viladomat, que van ser adquírides per •
Eugeni d'Ors. Val a dir qu~ '-I'ermita
forma part d'una prapietat particular
'que actualment pertany a una farnflia
afincada a Barcélona: l,

Sant Gervasi, Santa Magdalena i
Nostra Senyora de Montserrat

Són aquestes les tres ermites que
completen les sis que en total es tra-
ben al nostre terme municipal. A
diferencia de les anteriors, pero, no
es traben a I'abast del públic, en tots
tres casos perque estan construldes
en masies o cases que són de titulari-
tat privada.

Sant Gervasi

Aquesta ermita, de titularitat privada,
esta dedicada també a Sant Protasi.
Se suposa que va ser construida al
segle XVI, I'any 1566, i va ser recons-
truida I'any 1665. Estroba ubicada a
la zona coríeguda com antiga quadra
de Darró •• Malgrat que en atguns
documents escrits s'ha trobat que va
ser edificada I'any 1666, aquesta data
ha estat corregida per diversos histo-
riadors que han trobat documentació
on s'explica que durant la pesta que
va assolir la vila, I'any 1652, moriren
diversos vilatans que s'hi havien anat
a refugiar. D'aquest fet es dedueix,
doncs, que la construcció es va fer
amb anterioritat a la data assenyala-
da.

Segons la documentació existent, se
sap que aquesta ~rmita és de construc-
c~ó senzilla, i modesta i humil pel que
fa a la seva decoració. Val a dir que des

.de I'any 1913 és de propietat privada i
i pertany a la família Ferrer Pi.
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Santa Magdalena

Aquesta ermita de construcció senzilla
és una de les grans desconegudes i
també la més petita de les que trabe m
al nostre terme municipal.

Té fragments d'estil qotlc i formava
part de I'antiga quadra de la Costa o
del monestir de Solsona, actual Torre
d'en Veguer, situada a 50 metres sobre
el nivell del mar i molt a prop de la
masia Sama. Fins fa uns anys encara es
podia visitar en la diada de Santa
Magdalena, a finals del mes de juliol.
Actualment, pero, I'ermita esta tanca-
da al públic, ja que també esta en una
prapietat privada.

La primera notída de la seva existencia
data de I'any 1397, tot i que I'ermita
pertany a la parroquia de la Geltrú, ja
fa temps que no es fa cap acte de culte
religiós, si bé fins fa uns anys era habi-
tual que s'hi celebressin casaments i el
tradicional aplec de Santa Magdalena
el 22 de juliol.

Capella de Montserrat

Des de I'any 1855 era un oratori parti-
cular que va fer construir el prevere
Antoni Marrugat, en una de les seves
sínies del barri de la Marina. Ens refe-
rim a la sínia Gran, que posteriorment
va ser adquirida per I'empresa Pirelli a
principis del segle XX. La veu popular
explica que I'ermita va ser desrnuntada
pedra a pedra i tornada a construir a la
zona deis Esbarjos. De fet no hi ha
documents que confirmin aquest tras-
lIat, pero segons I'historiador Vicenc
Carbonell, des de I'any 1818 hi ha
constancia d'un Oliver de 'Nostra
Senyora de Montserrat' tot i que no es
coneix la vinculació que pugui tenir
amb la capella de Montserrat.

Documentació

vicenc CarboneJ/ VireJ/a
Butlletí Biblioteca Museu Balaguer (6º
epoca. 7983-7985), Per Antoni Ferrer i
Martí
Diario de ViJ/anueva y Geltrú (23 de
desembre de 7965), Per Salvador
llorach
Vilanova i la Geitrú. Imatges de la ciu-
tat ide la comarca (7949). Per Albert
VireJ/a iBloda
L1ibredel nostre paisatge uroa iespais
significatius (2000). Per iosep M. Also
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