
SANTA llÚCIA, UNA ESGlÉSIA IGNORADA

Durant la primera fase de realit-
zació d'un estudi de carácter topo-
nímic, s'observá que el terme muni-
cipal de Vilanova i la Geltrú, deixant
de banda el nucli urbá i, per tant,
també els carrers, no és una zona on
abunden els noms de sant per desig-
nar lIocs, indrets o accidents qeoqrá-
fics. També, que els que hi ha, gai-
rebé tots, guarden relació amb algu-
na ermita o capella. Així, per exem-
pie, les de Sant Gervasi i Sant Cris-
tófor donen nom al lIoc on són, les
de Sant Joan i Santa Maria Magda-
lena, a més, als torrents que les vo-
regen. Igualment, s'observá que
aquesta circurnstáncia es ve donant
des de segles enrera, fins i tot el XIV
o XV, época certament impregnada
d'un profund sentiment religiós.

És per aixó que cridá I'atenció
que un lIoc prou conegut deis vilano-
vins com el Racó de Santa Llúcia
portés el nom d'un sant sense un
motiu conegut de carácter religiós.

Les primeres indagacions, mo-
tivades per res més que'la curiositat,
foren, cal admetre-ho, un fracaso Tot
i que tothom rnanifestá coneixer per-
fectament on era el Racó de- Santa
lIúcia, gairebé ningú dóna raó ni de
I'antiguitat ni de I'origen del topónirs.
Tot i amb aixó, per tradició familiar,

es tingué notícia que un avantpassat
d'un deis signants d'aquesta col-la-
boració sovintejava Santa Llúcia a
mitjans del segle passat.

Amb la seguretat, dones, que
Santa Llúcia no era un topónirn mas-
sa recent i també amb la inquietud
histórica despertada pel desconeixe-
ment manifest sobre aquesta qües-
tió, s'optá per estudiar-la en particu-
lar, sense presses, pero, i sense cap
garantia de trobar-hi resposta. Natu-
ralment, com és de rigor, es comen-
ea per consultar la Descripcion é his-
toria de la villa de Villanueva y Gel-
trú desde su fundacion hasta nues-
tros dias, de Garí Siumell. En arribar
on I'autor s'ocupa de la Division y li-
mites del termino de Villanueva y
Geltrú, en referir-se a la demarcació
de la parroquia de Sant Antoni de Vi-
lanova, es lIegeix textualment: ...pe-
ro en lo eclesiástico erigida la capi-
lla de San Antonio de Villanueva en
Iglesia parroquial el año 1363, se le
señaló territorio cediendo Cubellas el
suyo. Señalaron pues á vittenueve
de Levante á Poniente, desde la Gel-
trú ó torrente de la Pastera hasta al
montecillo -Lerdos que es la serra de
santa iiucie» y dirigiéndose al man-
so de -Guittem Mas», se sube al

"Puig Torret» hasta el "CoII de Fer-
ruix»6, ~Aquesta notícia posa clara-
ment de manifest que el topónirn
Santa Llúcia data, com a mínim, de
mitjans del segle XIV i, a més a més,
a tenor de la termenació anotada,
que la proximitat d'aquesta serra
amb I'actualment anomenat Racó de
Santa Llúcia és notable, fins a tal
punt que és immediat pensar que
aquest indret prengué, no se sap
quan, I'antic nom de la serra, sense
descartar, pero, I'inrevés, puix a prio-
ri res priva de su posar també que el
topónirn Racó de Santa Llúcia sigui
més antic que el de la serra.

Malgrat la informació facilitada
per Garí, la qüestió des d'un princi-
pi plantejada seguia, per tant, pen-
dent de resposta, sois que ara, a
més de preguntar-se com és que el
Racó de Santa Llúcia porta el nom
de la santa, podia formular-se la ma-
teixa pregunta envers la serra de
Santa Llúcia.

Arribats en aquest punt, tenint
en compte I'amunt dit respecte a la
pobresa de noms de sants apellatius
de lIoc i a la relació que guarden els
pocs que hi ha amb les ermites, es
plantejá la possibilitat que en temps
immemorial, per aquells indrets,
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s'hagués bastit una ermita o capella
a lIaor de Santa Llúcia. Per aixo, tot
i que el parer d'algun historiador lo-
cal consultat fou que no es podia si-
tuar una ermita de Santa Llúcia enl-
loc més que a Miralpeix, s'estirna ne-
cessária una recerca documental
que confirmés o negués aquesta
possibilitat.

Sabent de I'antiguitat del topo-
nim, era obvi que calia consultar do-
cumentació local amb data no mas-
sa allunyada del segle XIV. A priori,
els fons documentals que podien
oferir dades eren els arxius par-
roquials de Santa Maria de Cubelles,
de Santa Maria de la Geltrú i de Sant
Antoni de Vilanova, i també els mu-
nicipals, pero fou el fet de coneixer
bé I'estructura interna de l'Arxiu Par-
roquial de la Geltrú el que decanta
per aquest arxiu I'inici de les
investigacions.

La recerca s'Iniciá de forma sis-
temática. Primer els pergamins, on
no s'hi troba cap referencia que fes
al caso Després, els Manuals, co-
mencant, naturalment, pel primer.
Sortosament, ben aviat es localitza
la primera notícia sobre un lIoc ano-
menat Santa Llúcia. Cal, pero,
aturar-se per fer un advertiment.

Quan mossen Nicolau, rector de
la Geltrú" fa més de cinquanta anys
va fer enquadernar els plecs docu-
mentals dispersos, no els agrupa se-
guint del tot un criteri cronolóqic.
Malgrat que cadascun deis manuals
sí que el guarda internament, en con-
junt, almenys en els sis primers, no
és així. Així, per exemple, el manual
núm. 1 aplega documentació de
I'any 1397 fins el 1490, mentre el
núm. 2, de 1410 fins el 1569. La re-
cerca sistemática, per tant, ho fou
per ordre de manuals i no pas estric-
tament cronolóqica. Com a con se-
qüencia, i estimant que convé que el
fil conductor d'aquesta collaboració
sigui el mateix que el de la investi-
gació que I'ha propiciada, les notí-
cies que tot seguit s'aniran exposant
guardaran I'ordre en que anaren
apareixent.

La primera referencia trobada
sobre Santa Llúcia, que no és pas la
més antiga, prové d'un testament de
Francesc Ros datat el 13 de novem-
bre de 1412, en el qual expressava
la voluntat de deixar hereva univer-
sal la seva germana Alisen, pero re-
servant per a la seva esposa Fran-
cesca, entre altres béns, una terra
plantada de vinya al lIoc anomenat
Santa Llúcia". Francesc Ros, que
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estava malalt, no tarda gaire en rno-'
rir, puix, el 7 de desembre de 1412,
complint el disposat en les Corts de
Perpinyá de 1351, la seva rnuller
Francesca, abans del mes, féu fer
I'inventari deis béns del seu difunt
esposo El document fa referencia,
naturalment, a la mateixa peca plan-
tada de vinya ja contemplada en el
testament, pero, aclarint molt més:
la peca de terra, part de vinya i part
sense plantar, estava situada en el
terme del Castell de Cubelles satis
propter capellam Sancte Lucia ... és
a dir, prop de la capella de Santa
l.lúcia".

Aquesta notícia convertí en fo-
namentada hipótesi la possibilitat
que el Iloc i el racó de Santa Llúcia
haguessin pres aquest nom a causa
de l'existencia d'una ermita pels vol-
tants, tot i que el terme capella no
orientava massa si es tractava d'una
edificació o només de quatre taulons
plantats i enteulats per protegir la
imatge de la Santa. Pero per al pro-
pósit inicial calia ja només assegu-
rar, per una banda, que la capella es-
mentada en el document realment
existia, oblidada si es vol, pero que
no es tractava d'una falsa notícia fruit
d'una errada o confusió de I'autor
material del text escrit, i, per I'altra,
que realment estava ubicada en
aquell indret, puix la referencia in ter-
mini castri de Cubellis era massa ex-
tensa per poder precisar-ho. Per ai-
xó es va reprendre la consulta
documental.

En el manual núm. 2 no s'hi tro-
bá cap esment, ni de la capella ni del
lIoc. Sí, en canvi, en el núm. 3, con-
cretament en un altre testament da-
tat el 15 de rnarc de 1410. Guillem
Vallbona, habitant de la Geltrú, fa
constar que, entre altres béns, vol
deixar a la confraria de Sant Vicenc
de Vilanova un cens de 6 sous
anuals que li ha de pagar Pere Gi-
bert, de Vilanova, per una peca de
terra plantada de vinya situada en el
terme del Castell de Cubelles, con-
cretament en el lIoc anomenat San-
ta Llúcia. Aquesta vinya Ilindava per
una part amb la d'en Ros, segura-
ment. la mateixa peca i el mateix
Francesc Ros abans esrnentats".

Fou en el manual núm. 4 on es
trobá confirmació de l'exístencia de
la capella de Santa Llúcia o, per ser
més exactes encara, de I'església de
Santa Llúcia, que és com consta en
el document, la qual cosa fa pensar
que era una edificació de certa en-
vergadura. Es tracta del testament,

redactat en Ilatí, d'Antónia, cubeller-

ea, muller d'Antoni Rosell, també de
Cubelles, datat el 20 de gener de
+413. La dona, trobant-se en gran
necessitat, rnanifestá la voluntat de

•ser sepultada a Cubelles i de deixar-
ho gairébé tot a la seva filla Eulalia,
sense oblidar-se del tot de I'altra ti-
lIa, Catarina, del seu pare, Pere Mu-
sara, del seu qerrna, Pere, i del seu
marit. Naturalment, tampoc descui-
da la parroquia, i és.en aquest capí-
tol de deixes on reserva 12 diners
per a I'església de Santa l.lúcia".
Aquesta noticia era certament remar-
cable, puix demostrava no solament
que la capella o església existia, si-
nó també que no era ignorada, la
qual cosa venia a dir que aleshores
encara es mantenia en peu.

En aquest punt de la investiga-
ció restava encara pendent la qües-
tió del seu ernplacarnent, aspecte irn-
portant per dos motius; I'un, per l'in-
teres historie en sí, i, l'áltre, perqué
si estava ubicada molt Iluny.dellloc
dit, almenys actualment, Racó de
Santa Llúcia, no seria probable que
li hagués donat nom. Cap deis docu-
ments ressenyats precisava o insi-
nuava, ni tan sois aproximadament,
on podia raure, si a la banda de Cu-
nit, a I'interior o a la banda de
Vilanova.

-
De la quadra de darrone termi-

ni castri de Cubellis (sic) es podia
anar per un camí públic a Santa Llú-
cia, aixó I'any 1459. Fou un docu-
ment del 8 de maig de I'esmentat
any, trobat en el manual núm. 5, que
va permetre conéixer aquest feto Es
tracta d'una escriptura inacabada de
venda d'una peca de terra que afron-
tava a ponent amb I'esmentat camí.
Era propietat de Maria, vídua de Pe-
re Garrigues, i de la seva filla Antó-
nia de Vilanova, i el comprador era
un carnisser de Vilanova anomenat
Joan Clariana'.

Continuant full per full el manual
núm. 5, aviat sorprengué una nova
referencia. Joan Vilella i Miquel Vi-
lella, pagesos del Castell de la Gel-
trú, el 20 de marc de 1463 es com-
prometeren a lIiurar a Joan Casano-
vas, mercader i ciutadá de Barcelo-
na, un terc o un quart, segons el cas,
de la collita de blat de diverses pe-
ces de terra que aquell posseia, a
can vi de deixar-Ios-hi conrear. La 10-
calització de dues d'aquestes terres
que el document dóna són torea in-
teressants. L'una era prop de la vi-
nya de Santa Llúcia i l'altra in termi-



no villenove propter santa tucie".
Quedava així en principi confirmat
que Santa Llúcia era a la banda de
Vilanova, pero el que cridá més
I'atenció és que se cités dins el ter-
me de Vilanova, i no en el terme de
Cubelles com en tots els altres do-
cuments anteriors. Davant d'aquest
fet la qüestió es complicava substan-
cialment i, un cap analitzada, obria
tres possibles explicacions:
1. Que fos una errada del document,
és a dir, que I'escrivent hagués ano-
tat terme de Vilanova en lIoc de ter-
me de Cubelles
2. Que hi hagin dues Santa Llúcia
3. Que entre 1459 i 1463 Vilanova
hagués assolit ja terme prapi (a cos-
ta de Cubelles, és ciar) i que Santa
Llúcia hi hagués quedat inclós

Per al propósit de la investiga-
ció, va anar molt bé que la venda de
la peca de terra del terme de Cube-
lIes, anteriorment citada, que Maria,
vídua de Pere Garrigues, i la seva fi-
lIa Antónia tenien en JI lIoc anorne-
nat darrone, afrontant a ponent amb
el camí de Santa Llúcia, no s'haqués
finalment dut a [errne. Aixó va fer
possible que uns sls anys més tard,
concretament el 25 de setembre be
'1465, la mateixa peca de terra fos

contemplada en els capítols rnatri-
monials fets entre I?-filla d' Antónia,
Marió, la néta de Maria, i un tal Ga-
briel Ferrer, Ilaurador de la Geltrú. El
document fruit d'aquesta circums-
táncia es traba també en el manual
núm. 5, i posa clarament de manifest
que la peca de terra que abans era
del terme de Cubelles ara ha era del
de Vilanova, la qual cosa obliga a
decantar-se cap a la tercera explica-
ció, que Vilanova ja tenia terme pro-
pi i que Santa Llúcia li corresponia.
Tot aixó sense el més petit dubte que
es tractava de la mateixa peca de ter-
ra: ambdues afrantaven pel nord
amb la deis Canyís, pel sud amb la
deis Palau, per I'est amb la de Cons-
tancia, Senyora d'Enveja (esposa
d'Aimeric de Spilles, doncell) i per
I'oest amb el camí de Santa Llúcia".

El manual núm. 5 oferí encara
un altre document, el més important
de tots. El dia de Sant Miquel Arcán-
gel de I'any 1478 s'escriptura la ven-
da de dues peces de terra situades
en el terme de Vilanova, entre Cate-
rina, vídua de Gerani Gassó, ciuta-
da de Barcelona, i Joan Gassó, car-
nisser de Vilanova. Una era iuxta es-
glesia santa lucia prout terminat ab
oriente cum honore den camp lonc

Vistes del prat de Cubelles des de
I'aiguavessant anomenat Mar Llar-
dos, que és la serra de Santa Llúcia

1 1



et cum omnibus partibus exceptis de
mig jorn ab lo pret'".

A tenor d'aquestes afrantacions,
gens clares per cert a primer cop
d'ull, I'església de Santa Llúcia no
era dalt d'un cim i estava a la banda
de Vilanova abocada al prat de Cu-
belles, és a dir, al Racó de Santa
Llúcia.

Amb aquestes referéncies, si
hom es trasllada a I'indret, mirant al
nord-est i deixant Cubelles a I'esque-
na, observara no solament la raco-
nada sinó també una lIengua que
partint de la serra (segurament la
serra de Santa Llúcia que cita Garí)
s'endinsa en el prat". La ubicació
de I'església de Santa Llúcia, preci-
sament en acuesta lIengua, és gai-
rebé I'única forma d'explicar-se les
afrantacions que dóna aquest darrer
document, i també el porque són
molt escasses les al·lusions en els
documents a peces de terra en
aquest Iloc, puix no podien haver-
n'hi massa en una lIengua de terreny
tan poc extensa.

També observara que allí es tra-
ben encara les restes d'una antiga
edificació, amb una estructura de di-
fícil interpretació, almenys per als no
experts, agreujada per superposi-
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cions posteriors, una de les quals re-
corda una mulassa, i que ben aprap,
excavada a la raca i plena de pedres,
s'insinua una possible sitja. No es
pot afirmar ni de bon tras que aques-
tes runes siguin vestigis de I'esglé-
sia o capella de Santa Llúcia, tot i
que és una possibilitat a tenir en
compte. Cal confiar que nous docu-
ments permetin oferir amb exactitud
la ubicació d'aquesta ignorada es-
glésia. És ciar que amb tot aixó te-
nen molt a dir els arqueóleqs
medievals.

La determinació exacta de I'em-
placarnent és una qüestió que resta
pendent, pero no és I'única. Per una
banda caldria esbrinar quan i perque
es va perdre, esvaint-se el record,
fins a tal punt que els historiadors de
Vilanova del segle passat I'ignora-
reno Per I'altra, explicar-se que el fet
que Antónia, que deixá en testament
dotze diners per I'església de Santa
Llúcia, sigui un cas aütat, sobretot te-
nint en compte que tots els més de
cent testaments conservats a I'arxiu
parroquial de Santa Maria de la Gel-
trú entre 1300 i 1500 contemplen dei-
xes a capelles, ermites, altars, ba-
cins, etc. Aixó pot fer pensar que ja
en aquella epoca estava mig oblida-
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da, pero cal tenir present que si
pertanyia o depenia de la Parroquia
de ~anta Maria de Cubelles, serien
els cubellencs, com Antónia, els qui
procuressin per ella.I no pas els gel·
trunencs. i. vilanovins, autors de la
majoria deis testaments esmentats.
És d'esperar que la consulta de I'ar-
xiu parroquial de Santa Maria de Cu-
belles aporti lIum a aquesta i altres
qüestions plantejades.

Notes

1. GARí y SIUMELL, JOSÉ ANTONIO:
Descripcion é historia de la villa de ViI-
lanueva y Geltrú, desde su fundacion
hasta nuestros dias. Villanueva, 1860.
Paqs. 176/177.
2. Per a més noticies sobre Miquel Nico-
lau i Faura i la seva tasca at' Arxiu Par-
roquial de Santa Maria de !a Geltrú, ve-
geu, d'ORRIOLS I VIDAL, MARIA LLÜi-
SA, "Un vessant de mossén Nicolau», a
Recordem els nostres mértirs, Santa Ma-
ria de la Geltrú, agost de 1986, paqs.
5/11.
3. Arxiu Parroquial de Santa Maria de la
Geltrú, M. 1, F 30/31.
4. Idem, F 32/35.
5. A. P. Santa M. de la Geltrú, M. 111,F
148/149.
6. A. P. Santa M. de la Geltrú, M. IV, F
21.
7. A. P. Santa M. de la Geltrú, M. V, F 29.
8. Idem, F 84.
9. Idem, F 105.
10. Idem, F 223.
11. Possiblement, en aquella época
aquest prat era un alquamort, i per tant
incultivable. Noticies posteriors, fins i tot
un mapa de I'any 1952, de la Dirección

General del Instituto Geográfico y Catas-
trsl, ampliat i actualitzat pel Servicio Geo-
gráfico del Ejército, presenten tota
aquesta zona com una maresma. No tin-
dria res d'etrany que aquest Iloc hagués
esdevingut immund. Aixó explicaria el
perqué no s'han trobat noticies de peces
de terra en aquest prat durant el segle
XV.
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