
Ermites marineres
LLIBRES DE SANTS

De segur que els nostres besavis que, a manca d'altres textos, hagueren

d'aprendre de llegir en «Llibres de Sants», sabien molt més que no 'pas nosaltres

de la vida i miracles deIs beatífics barons que «des de temps immemorial» es

guanyaren el favor de la devoció popular, fins el punt de figurar en la nostra

nomenclatura urbana i, ádhuc, la dedicació de capelles i ermites dins o fora d~

ciutats i viles.

Segonsels textos residuals de la floridahaqíoqrafie d'antany, el que sabem
\ '

deIs sants titulars de les nostres ermites marineres és ben pocoHom díu que els

germans Gervasi i Protasi foren uns mártírs cristians víctimes de la persecució de

Deci, a mitjan segle III, els cossosdels quals foren trobats en unes excavacíons

fetes a Mila per sant Ambrós, l' any 386. La seva festa se 'celebra el 9 de juny.

Ningú no ensha aclarit el perqué fou erigida una ermita a ells dedicadaprop de la

torre d' Adarró, probablement damunt deIs vestigis d'un possible temple paga,

testimoniat per significatives deixalles com els capitells corintis i I' ara votiva porta

el seu nom. Només hom pot dir que ja se'n parla durant el segle XVI. Si bé se'ns

diu que l' ermita adarronenca fou lloc d' aplec i de pereqrínetqe, no sembla que

aquells sants haguessin tingut cap patrocini particular. El poble menut, que a la

seva fe simplista unia una particular irreveréncia, els dedica uns versets, més

aviat xaronsque blasfems.

Sant Gervasi i SantProtasi,

vós que aneu a aple'garfems,

sí toqueu aquestarenqla

us faré petar les dents.

Sortosament, a l' ermita del trajo de garbí els feia companyia un sant ple de

simpatia com era sant Gem, sant remeier contra la desgana, al qual acudien

moltes mares a comprar-li «cinc céntíms de gana» per als seus ínapetents mar-

recs.
Altra cosa era Sant Crístófol -Cristófor li diuen els purístes basant-se en

I' etimologia grega ChristosPboros,portador de Crist- pero que una munió de
Tóíols i Tofolets ens obliga a mantenir la grafia popular. Sibé se'ns diu que fou

bisbe d' Antioquia i que no escapade les persecucionsdel segle III, és representat

per un home de talla quasi gegantina portant el nen Jesús damunt de l'espatlla
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dreta i un bácul -C! la socad' un arbre- a l' esquerra, passant un riu, com sembla

que devia ser la sevafeina. Seriaaquest motiu més que sufícíent per concedir-li el

patrocinii la proteccióde vianants i viatgers, per terra i par mar, preservant-los de

la mort per lesaigües, elIoc, els terratrémols i tota mena daccídents «in ítere».

Ahí, dones, és ben [ustífícat que si un dia fou J' empar i el protector de mariners i

navegants, quan la circulació automóbil comencé a proliferar per camins i carrers.

els conductors, esveratsper la freqúéncia deIs accidents, acfamessinel sant vene-

rat a I' ermita del trajo de Llevant. ,

SITUACIÓ, ESTRATEGICA

Dalt deIs dos turonets que limiten l' areny de la nostra platja, la situació de

les dues ermites sernblamésaviat estratégica que no pas altra cosa. Evidentment,
el cas de Sant Gervasi esben clar. El doblet ermita-torre només admet una inter-

pretació, que acabad' aclarir el fet que, les més de les vegades, I' ermita de Sant

Gervasi, també servia de.guaita a la torre dAdarró. No hi hauriá hagut,també,

una torre a Sant Crístófol? És possible. Coma precedenls no massallunyans hom

sap que I' any 1797van construrr-sedos fortins, un a Sant Gervasi i un altre a Sant

Cristófol. ambdósartillats amb tres canons, allÁernplacatsamb motiu de la guerra

El text escrit sotade l' ex-vot diu el següent:

Patró Joseph Cramona de Sibilla. Pacabot nornbrat al Raio. Sortiren de Puerto Rico lo dia I de agost de

1791 fent un biatgeen 23 de di! mes y añ. Tingueren una gran tormenta entre las 11 y 12 del mitx dia lo que

enseguida se les aboca lo barco y picaran lo pal rnajor y al mateix temps lo barco se ,va adresary loego los

bingué una tormenta de ben que sernportá lo pal y lo abra de triquet y lo bou pres y cadaren sens res de

abras al barco lo que quedá.tot pla lo que tingueran la fortuna lodia 8 de setembre prop vinentde encontrar

un barco inglés lo quallos ba afaborir de un tros de palo y una .. , de caps y siencontraban Cristofol Manich y

Joseph Pasqual y Pera Maimó y Anton Ascardó y Pau Soler y Gregori Faber y Joseph Aleugas y lo di! patró ..

vlos 'dits reclamaran a los Sants presents y animas del Purgatori.r '
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contra els anglesos, fortins que subsistireri per molts anys, si bé quasi sempre

desguarnits. En la historia de Vilanova i la Geltrú, publicada I' any 1860,se'ls dóna

encaracomexistents.

No és tan coneguda la possibilitat que hi haguésalgunes fortificacions alca-

des el segle XVII, pródiq en guerres contra algerins, anglesos, francesosi caste-

llans. La nostra gent, de sempre, era partidaria d' una menad' autodefensai sovint

al.legava que la seva feina era defensar el front marítim més aviat que enviar

soldatso sometentsa combatre lluny de casa.L' any 1626,en les famosesCorts de

Lleida en les quals el cavall de batalla era el «quinto»del rei, el Consell de Trenta

local donavaals seus síndics instniccions per a demanar al rei que dispensés del

pagament del «quinto» (cinquena part de les rendes comunals)a canvi de fer for-

talesesa la platja amb les despesesa cárrec de la vila. Més endavant, l' any 1634,

segonsactadel Consell de 20de febrer " en tenir-se notíciade l' amenac;:aque l' ene-

mic vinqués per la costade mar, es determina fer una rasavora la platja, per fer-hi

armes en casde necessitat. El 22 d'octubre el Consell General mira de lliurar-se

d'enviar gent a la defensa de Perpinyá al.legant que s'han de tenir contínuament

dotze homes a les torres de guarda de mar ori, arnés, s'havia hagut de fer un

fossat de moltíssim cost «per defensar los enemichs que pugan desembarcar».
Remarquem que hom parla de torres en plural. Tornem a trobar la mateixa

expressió,el 22d'octubre de 1639,en el paráqraf: «Pertenir guarda contínua a les

torres de guarda de mar per causa de estar dita vila tant copejada dels moros

enemichsde nostra fe ... »

És ben clar. Al segle XVIII a mar hi havia torres de guarda. Més d'una. Per

que no una a SantGervasi i una altra a Sant Crístóíol?

LAPESTA

Fou, també, pel segle XVII la darrera gran invassiódel Principat per la pesta

bubónica. El contagi procedia del PaísValencia i, a poc a poc, anavapropagant-se

per la costamediterránia, Ulldecona, Tortosa, Tarragona... A Vilanova i la Geltrú

es prenien precaucions cada vegada que arr íbaven noticies alarmants. Es tanca-

ven la majoria de les portes del recinte murat, deixant-ne un parell d' obertes en la

, dita «guardadel morbo». El 20 de marc dé.1650la pesta era a Tortosa. D'aquell

lloc arribaren a la nostra platja elmariner RamonFuster i els seus companys. No

se'ls deixá entrar a la víla i se'ls tancá a Sant Crístófol, a fer la quarantena, prohi-

bint que ningú no entrés a la casa ni a la capella, ni que ningú no parlés amb e11s,
posantguarda perque així fosoAlla van passar més de quinze dies, en un estat de

contínuaprotesta, fins que, visitats pel metqe i pel círurqiá, se'ls dona l' alta i van

tornar a casa.

Pel juliol, Tarragona ja era contagiada i el dia 7 va presentar-se a la vila

molta gent, amb roba, procedent de la Torredembarra. No se'ls dona entrada a la

vila. Prou que demanaren que deixessin entrar les dones, criatures i noietes. Res

de res. Se'ls mana que anessin a la capella de Sant Gervasi a netejar i a purgar.

Passatsvuit dies ja es veuria si entraven o no. Molt insistí aquella pobra gent,
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peró al final s'Imposá una solució drástica. O feien la purga a Sant Gervasi, o se

n'anaven.

Peró l' assaigera fet, i la pesta, malqrat-tot, per l' estiu de 1651es van mani-

festar els primer s casos, a la Geltrú, aÍlargant-se ben bé aquella passafins l' estiu, ,
de 1653.Com era d' esperar, les ermites de Sant Crístófol i de Sant Gervasi, serví-

ren ambduesde llatzaret per als arribats per mar. Hi ha constancia que hi hague-

ren morts d' alguns contagiats.

EX-VOTS

No hí pot haver ermita que pugui vanar-se de tal sí no té penjants alguns

ex-vots, en pagament de ¡Jromesses.Hom sap que a Sant Gervasi hi havia tres

miniatures navals: un veler a tot drap i altres dós amb les veles plegades. Tot

desapareguéamb la maltempsada iconoclasta delllarg estiu de 1936.Sant Cristo-

fol, en I'esmentade época, patí menys que la seva companya i, com a mínim,

queda una pintura «sui generis» de la lleona marina que van matar el 16d'abril de

1845uns pescadors.
, Pero hi ha més. Fa uns anys, a la revista «SanJorge", que publicava la Dipu-

tació de Barcelona, va il.lustrar-se un article amb una fotografía d'un ex-vot, refe-

rint-se a un naufragi, amb les representacions de la Mare de Déu del Carme, Sant
Cristófol i les Animes del Purgatori i, al peu, una llegenda explicativa del fet que

motiva l'ex-vot: El naufragi d'un pailebot denom «El Hayo», sortit de Puerto Rico

l' 1 d' agost de 1791 i naufraqat el 23 del mateix mes. EIs noms i cognoms dels
.salvats, corresponen a gent de.Vilanova. Seria un ex-vot _procedentde l' ermita de

Sant Cristófol? .

ALBERT VIRELLA 1BLODA
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