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QUIN ÉS L'ORÍGEN DE L'ERMITA DE SANT CRISTOFOR

Per Antoni Ferrer i Martí

Una de les qüestions que sempre m'havia cridat l'atenció és. perqué n'és
dedicada I'crrnita de Sant Cristófor a aquest sant? S'honorava allloc a altre déu .
iberic? o es simplement el record o I 'influencia d 'epoca romana que ha arribat a
nosaltres en una transisió a través de la religió católica?

Sabrm que I 'ermita de Sant Cristófor anterior a J'actual en fou restaurada i
ampliada al segle XVIII segons ens expliquen les histories. Quina construcció
tenia? Sí, se sap que era més petita i, a la vegada ja estava dedicada al sant a
lany 1388, que es la dada més antiga que s'en té referencia, i per lo-que es
desprén, la Seu barcelonina hi tenia un cert interés.

Per esbrinar-ne un xic la qüestió. haurem de referir-nos a temes mitológics i
folklórics tot i que aixó en recornporta uns riscs aparentment d 'incertesa, t~ta
vegada que avui es va a buscar la data precisa de tal forma que uns passatges
semiesborrats per el pas deis temps encara que en tinguin un fons comú i ric en -
folklore, si bé no en són del tot precisos i exactes ~í en canvi en són prou inte-
ressants com per demostrar-nos els grans tresbalsos que hi han hagut , i a a
vegada ens transportaran quan menys a lépoca romana on possiblement en té
una procedencia sense descartar un orígen anterior.

HISTORIA I

Tres persones s'han interessat per el tema de lhistória daquesta ermita: El
primer va ser el Pare Garí (1) qui dintre de la seva preocupació estudiosa ens
explica; «Ni en que época ni quién la fundó he podido encorltrar a pesar de las
muchas dlligéncías que he practicado, solo he visto que ya existia en el ,año de
1500 pues las escrituras públicas fechadas en aquella época ya hablan de ella .. »

i poc més avall ens hi afegeix que l'actual fou renovada i ampJiada « ••• y bende-
cida el 5 de julio de 1778... » justament cinc dies abans de la Diada de l' Aplec
que shi acostumaba a fer. Cosa molt normal. dones mereixía una doble cele-
bració després de quasi quatre centúries com veurern seguidament.
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El segon va ser En Albert Ferrer i Soler qui en un petit artic\e al setmanari
local (2) ens dona a conéixer la data més antiga que fa referencia a aquesta
ermita i anota que en un document de l' Arxiu Episcopal, el bisbe Ramon de
Barcelona, el 27 d'agost de I'any 1388va escriure als feligresos de Santa Maria
de la Geltrú « ••• exortándoles a que entregasen lis monas para reparar i ampliar
la capilla de Sant Cristóbal •.. » Pero també preocupat per la seva construcció i
afegeix " ..• tal vez levantada en los dias difíciles de la reconquista o en los pri-
meros siglos del feudallsmo;» De totes maneres és difícil si- no n'hi ha una
mostra palpable per poguer discernir, ja que les mostres visibles de construcció
actuals no ens diuen res en aquest sentit a no se.que s'hi practiqués una exca-
vació científica.

Albert Virella és el tercer que en parla en el seu IIibre «Imatges ... » (3). En
cita les dues anteriors sense explicitar-ne la procedencia, pero hi afegeix de
forma incenescent « ••• que en la diada del Sant Patró de I'ermlta es celebrava
un aplec al seu voltant •••» tota vegada que « ••• «el turó no estaba urbanitzat i la
gent s'escampava per les eres... » i com a cosa curiosa afegeix que «•..era tiple
menjar-hi uaa coca~••» Justament aquesta última dada pot ser interessant pel
fet que ens ocupa com veurem més endavant.

Cap d'ells pero intenta relacionar el sant al qual I'ermita esta dedicada.>
només unes notes del P. Garí ens remonten a époques més allunyades, encara
que no foren escrites en aquest sentit quan ens diu; «Año 1788. Mucho se hizo
sentir la sequía en este año y consternados los habitantes de esta villa acudie-
ron a Dios con súplicas y rogativas ... » Cal tenir en compte que en els temps a
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que es fa referencia, a Catalunya i especialment a Vilanova es vivia de cara a la
pagesia, on afegeix «... en Villanueva se expusieron en el altar mayor las relí-
quias de los santos mártires Justo, Vicente i Clará y al día siguiente a san Cris-
tóbal que en procesión trajeron de la ermlta,» Tarnbé l'any 1812 es repetí la
secada i saná a buscar la imatge del sant «••• y alcanzaronlluvla ... » Si bé aixó
avui ens pot fer riure un xic per dessota el nas, en aquells temps era cosa seria í
com a tal es tenia. Pero ja tenim una altra dada important, a St. Cistófor com a
advocat per a les aigües dolces i fertilitzants. a I'igual que amb les Neptunálies
romanes que estaven dedicades al Déu Neptú, gegant i Titá dintre de la mitolo-
gía romana. (4). .

LA RELACIÓ FOLKLORICA MITOLOGICA

Bé,el fet és prou conegut pero cal recordar-ho , La imatgeria popular ha
representat sempre a St. Cristófor com un gegant que s'encarregava de passar
a les persones d 'un costat a I'altre d'un riu on no hi havia pont. La imatgeria en'!
aquell temps era abundant i hom trobava el sant a capelletes, camins, hostals,
portal s de ciutats ádhuc a I'interior de les cases. Tenim encara a la. Placa deIs
Lladoners, a la Geltrú, la imatge del sánt en una capelleta d 'una de les cases de
dita placa. A principis de segle sota el porxo de la Capelleta de Marctis hi havia
una imatge del sant en fusta, de proporcions exagerades, que els vianants
veieri i veneraven quan sortien de la ciutat de Barcelona per la carretera del
Maresme.

Altres costums a diversos pobles han existit i existeixen. A Eivissa s'anava
a fer una berenada al costat del mar. En moltes poblacions per les que passava
un riu era corrent que hom anés a banyar-se a les 12del migdia o simplement a
travessar el riu amb els peusdescalsos i qui tenia un menut se'1 carregava a
coll-i-bé i el passava com Sant Cristófor feia amb el Nen Jesús. (5) A Vilanovaél
costum ha passat a menjar-se una coca al costat del mar i a fer una gran festa
amb «ballaruga». -.•

També encara hom té a St. Cristófor com a patró deis nedadors, deis pesca': -
dors, deis moliners (perqué antigament molien amb la forca de l'aigua) i deIs·
viatgers (ja que era molt costós travessar un riu embravit per les'aigü~s i peri-
llós I 'haver de fer un viatge per mar sobretot si hom no savia nedar), El costum
de beneir els cotxes és recent (6). - ~

La diada del sant era la més apropiada per a prendre els primers banys. Jus-
tament era un costum que tenien molts vilanovins, que"precisarnent anaven a
fer-ho a la Platgeta deIs Frares (sota la protecció del sant a dalt, -en la seva
ermita) fent així les prirneres remullades, car existia certa recancaa mullar-se
massa, si bé el fons de la qüestio rau en la religió católica per alló de que era
pecat ensenyar massa el cos nu o serni-nu. És per aixó que existien- unes dites
que en forma d'advertencia avisaven de que «totes les persones que es banyen
el dia de St. Cristófor cada any se'n ofega una»>i també «Horne de sjs banys.
home de pocs anys».

173



L'afició als gegants és comú arreu de Catalunya , Només cal recordar a
Jacint Verdaguer en el seu «Canigó» quan s'esplaia d "aquesta forma;

"un gran arbre ajagut es lo Pirene
que mira ses branques poderoses
esbadaiar-se de Valencia a Roses
entreteixlnt-se amb serres i turons ••. (7)

i no Ii manca raó pel que fa a aquest aspecte si s'aplica al poble en general i més
especialment quan es tracta de festes populars, on hi participen gegants (gros-
sos i petits) capsots, dracs, mulases i tota una munió d 'entremesos de diversa
procedencia i gran repertorio I aixó no ens ha d 'extranyar gens ni mica car el
món roma hi contribuí en gran manera.

La presencia d'unes festes Neptunálies en el món roma pressuposa l'exis-
téncia del Déu Titá Neptú que regnava sobre les aigües encalmades i fertilit-
zants, així com també del mar. Justament la presencia d'un sant Cristófor en
una ermita, muntanya o qualsevol 1I0c suposa I'existéncia d'un assentament
roma, vila, poble o antics ritus mal anomenats, pagans.

Quan els romans emprenien una excursió transmarina oferien sacrificis al
mar juntament amb Júpiter (8) que era el gerrná gran deIs dotze grans podero-
sos déus romans. Es per aixó que en epoca de l'lmperi roma els «Ludi Neptuná-
.1iá»contenien sempre «Naumáquies» i els atributs del Déu eren el trident iel
dofí, emblemes que actualment formen part de les fonts monumentals de qual-
sevol poble, ciutat o capital europea.

A Vilanova existia un costum, ja perdut, que ens els recorda Amades (9)
«Una de les notes típiques de la Cestade sant Pere eren les processons.de pes-
cadors, que Ceienel recorregut per laplatja, ran de les onades, en la que a Vila-
nova i la Geltrú el sacerdot, fregava I'aígua amb la creu processional, sense
tocar-la, tot describint-hi tres creus.. Avui es fa en forma de passeig, si bé amb
gran participació, i es lIencen tlors al mar, que té un mateix significat, pero com
podem veure un ritus sensiblement canviat.

CONCLUSIONS FINALS

Cal fer res saltar que la corografia de la platja de Vilanova ha sofert infinitat
de canvis al lIarg deIs temps, o sigui, que degut a la gran lIacuna que existia a
la rada d 'aquesta vila el 1I0c de St. Cristófor deuria d 'estar voltat d 'aigua ,
podríem dir-ne unes tres quartes parts poc més o menys, car el Torrent de la
Piera, també conegut per el Torrent de la Geltrú, contenia fins fa pocs anys (a
principis d 'aquest segle) un estany consignat com a Estant de la Geltrú (encara
alguns mapes així hoanoten) que era part de la resta de I'antiga lIacuna que
existí al Pla de Vilanova. A principis de segle aquesta lIacuna es travessava per
un pont que hi plantaven els mariners. El pont de ciment actual es va fer als
voltants de I'any 1920 quan s'urbanitzá el sector de St. Cristófor. Per tant al
estar ellloc gairebé tot envoltat d 'aigua no es difícil pressuposar aquest culte al
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dit sant dones hi era molt cscaicnt.
Així corn també quan es va urbanitzar el turó de st , Cristófor en un deis

xalets hi aparegué un mosaic roma (10) el qual fou novament soterrat. Apart.
s'han fet troballes rnés recentrnent de 'carácter esporádic corn són fragrne nts de
«tcgulae» i cerámica típicament ibérica. la qual cosa ens indica un assenramenr
d 'una vila romana. 1 qui sap si en el racó de lcsranv de b Gelrni en aquella
epoca no shi podien haver celebrat «Naumaquies ? .

No hi ha dubtes de que l'origen de Vilanova té una forra arrel romana;
primer per la gran extensió del poblat ibéric i roma de Darró; en segon lloe per
les crrnites que hi ha a punta i punta de la rada de Vilanova, dedicades les dues
a personatges que reeorden el món roma --<:om es St. Cristófor- que és bar-
rejat amb lIegenda i festes própies deis rornans , I'ermita dedicada als sants
Gervasi i Protassi que estan considerats com a «mártirs» , així com la gran festa
deis pescadors a la platja, i finalment; en tercer 1I0c, el nom de Vila-Nova així
corn el de tantes altres viles tenen origen roma i a més arnés Nova, justament
porqué a Darró hi havia una Vila Vella. Hi ha qui fa referencia a Cubelles corn a
vila vclla.

CLOENDA

Justament a Darro lany 1980 aparegueren un grupode cerárniques de «terra
sigilata. on (especialment una delles) es representa «Les Neptunálies». En les
diversos metopes d 'aquesta cerámica hi ha representades les «umbrae- amb
anirnals estirats a la sombra daqucsta. una dona o una noia sentada en un barre
tarnbé sota les «umbrae- amb un oeellet a la má (11) així com cl Déu Mercuri
amb el corn de labundáncia , En conjunt t ta ella plena de símbols inequívocs
d 'aquestes festes , que encara que no eren «rnagnis . sí que eren populars.

Retornant a En Virella quan explica que hom menjava una coca a laplec-de
St. Cristófor , i que ara ha passat a la festa de St. Pere , és també rnolt significa-
tiu. La idea doferir als déus menjars amb cerimónies propiciatóries no pot ser
més antropocéntrica car com succeeix continuament la millor manera .oe
guanyar-se els semblants és acariciar-los el ventre des de la més remota anti-
guitat , No es gens extravagant que encara es celebri una festa amb""un símbol
indeterminat o determinat com pot ser un pa, una coca, une~ galetes. uns con-
fits o qualsevol altre llepolia, ja que en el fons recorda un fet, ja'sigui esdeveni-
ment. culte , adoració , entrada de temporada, solsticis , etc .. encara que no sen
sápiga la procedencia. sigui per tradició o festa a v gades ~posiblement-
dcsplacada , etc.. ja que el món i les idees deIs homes són canviants o es fan
eanvia r scgons les situacions que travesscn ..

Acabarcm arnb altre nota d ' Amades (12) on veurern corn lenginv popular a
vcgadcs «se les rnanega . per sonar raó dun fet . Diu que: «Sant Cristófor
n'era fill de Begues i en aquest poble ensenyen una pedre que havia esta!
scient el sant; com a prova d'aixo hi ha una ratlla que, segons la veu popular, és
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deguda a I'emprempta de les natges de Sant CristOfor. Al terme d'OIesa de
Bonesvalls que limita amb el de Begues, hl ha una ermita dedicada a Sta.
Coloma.Semblaque sant Crlstófor anavade nits a veure santaColomaa la seva
ermita. Els veíns d'OIesa varen pendre la llibertat del sant coma una Irreveren-
cia I una nit van esperar que sortís de I'ermlta i el varen apedregar. El sant va
fugIr 1per barrar el pas als seus seguidors, va orinar-se en una vall on es va
produlr una riera que encara existeix; el Iíquld impetuós va deturar als veins
d'Olesa,»

Si bé aquesta petita historia pot semblar tota una irreverencia, explica en el
fons un fet molt natural, i és que, quan plou a Begues amb pluges torrencials,
es produeix a les diverses rieres del Farrag unes veritables torrentades per
tenir-ne una gran conca de recepció, i quan aquestes passen per OIesa, Canye-
Iles; St. Pere de Ribes i Sitges fan veritables estralls. Cal recordar que fará una
vintena d'anys aproximadament, I'aigua de la Riera de Begues es va endur el
pont deCanyelles.va negar part de Sant Pere de Ribes i també a Sitges. Amés-
a més es moIt exaltada -aquesta conca- per els geólegs justament per aixó,
per la gran conca de recepció i perqué el seu inici discurreix de cara al nord,
gira a noranta -graus a I'oest i torna a girar a noranta graus pel sud, tot desem-
bocant a Sitges on el vuitanta per cent de les aigües d 'aquestmassís desembo-
quen. Cal recordar tarnbé que 1'actual Pantá de Foix, el seu primer intent d'im-
plantació havia de ser a la VaIl d'OliveIla per recollir aquest gran cabdal
d'aigües que baixaven per aquestes rieres, pero al ser el I10ctant porós es va
desestimar i el varen plantar a CasteIlet i Gornal que no oferia tantes possibles -
pérdues.

Pero queda un altre aspecte molt interessant i és que al situar a St. Cristófor
com a Gegant, vigia del massís de Garraf, és com un gran resguard d'empar del
món roma, del gran Imperi roma que hi havia hagut a banda i banda del massís.
Cree que en representa la victoria de 1'Imperi roma sobre els cossetans i els
laietans antics pobladors d'aquestes contrades els quals varen ser subjugats
per la potenta Roma. Només cal veure la part de la costa. El Vilarenc (Calafell),
possiblement «Stabulum Novum- a (Cubelles), Darró o Subur a (Vilanova i la
Geltrú), El Vinyet (Sitges), Lauro (Castelldefels) i possiblement altres.

Quedade fet una altra incógnita. A quin déu ibéric va substituir? perqué no
hi ha dubte que abans de que vinguessin els romans, els nostres avantcpassats
ibers, deIs quals som descendents, ja tenien els seus propis déus, que els
temps han esborrat.
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NOTES
1,- Fr. José Garí i Siumell -Descripción e historia de la villa de Villanueva y Geltrú año 1860. pl. 158,
2. - Albert Ferrer i Soler a setmanari • Vi11anueva y Geltrú n? 41 del 7-9-46. artic\e .Antigüedad de la

ermita de St. Cistóbal •.
3.- Albert Virella i Bloda «Vilanova i la Geltrú. Imatges de la ciutat i Comarca- any 1949 pl. 137.

_4.- Neptú és el Déu lIatí equivalent al Posseidó grec, dintre de la Mitologia romana. El poder

d'aquest Déu no es limitava als mars, lIacs, rius i fonts, sinó que s'extenia també a les illes,
penínsules, muntanyes i ,també a continents. Aspecte contemplat en totes les mitologies publi-

cades ..
5.- Joan Amades «Les diades populars de Catalunya» vol.ll, any 1935 pl. 135. Edit. Barcino.
6. - La benedicció actual deIs cotxes i tots els útils rnecánics fou introduít a Barcelona a principis de

segle -'1907 o 1908- al Barrí del Regomir seguint una costum que gaudia de forca éxit a I'ex-
tranger, organitzant una benedicció dautomóvils car també s'invocava a St. Cristófor com a

advocat deIs arriscats i temeraris xofers d'aquella epoca .• El Món- n" 30 del 9-12-1981. També

shi contempla altres aspectes d'aquest sant en dit número d'aquest setmanari.
7.' Jacint Verdaguer «Canigó- Cant IV -6, de la Biblioteca Selecta. Barcelona 1973.
8.- Dotze Déus olímpics formaven la familia Divina: Zeus (Júpiter) era el capdevanter seguint des-

prés els seus germans: Psseidó (Neptú), Hades (Tarnbé dit Plutó): Hestia (Vestal la seva gerrna- -:-
na; Hera (Juno) muller de Zeus; Ares (Mart) el seu fill; Atena (Minerva) i Apoló altres dos fills

de Zeus; Afrodita (Venus); Hermes ( Mercuri); Artemisa (Diana); i Hefeste (Vulcá) fill de Hera.

E. Hamilton «La Mitología» Edicions Daimon. Barcelona 1981.
9.- Joan Amades «Folklore de Catalunya. Costums i creences» vol. IIl, pl. 832. Barceloria 1969.

10.- Aixó ho sé per veu del meu pare i al tres companys d'ell qui hi treballaren hi ho comentaven en

moltes ocasions.
11.- El banc on esta sentada aquesta dona té tot l'aspecte d'un banc de jardí molt semblant als que

hi havia arreu com per exemple els de I'actual Pare Sama de Vilanova.

12.- J Amades (obra cit) «Les Diades ...• pl. 134.

':;.,. .
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