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Tradlclons

Heportatqe

Els actuals propietaris de I'ermita de Sant Cristótol volen mantenir-
la oberta a les celebracions religioses i tradicionals després de
restaurar I'edifici que es trobava torea malmas després de lIargs
anys d'abandonament per ~rt~els hereusdel filos01 Eugeni d'Ors.

Amb més de sis segles d'existencia,la popular ermita, conjuntament
amb el Far i el Molf de Mar, configura una de les imatges més
ernblernátlques de la ciutat. Ara només manca laurbanització del

. sector i la pavimentació deís carrers.

Els nous propietaris velen que contiriu'i al servei deis vilanoviris
. . !,,", .' • • •

Es restaura la popular ermita marinera
de Sanl Crislofol, '

/'

J.f.IIJIlUET PRATI tá Sant Cristofol amb una alca-
da quaside gegant. Elsviatgers
i el poder6s gremi deis boters
van escolllr-Io perpatr6, mentre
que ben entrat el segle XX els
conductors de vehlcles van
guarir-se sota la seva proteccló
divina.

Llevat de I'ermita de Sant
Joan,elsantecedentsde laqual
es perden en la nit deis temps,
I'ermita de Sant Cristofol és la
més antiga de totes les que 'es

, conserven al munlcipl de Vlla-
nova.

Edificada sobre un promon-
torl situat al sector de lIevant de
la platja, sembla quelaexlsti~
I'any 1388..5egons I'historlador
PareGarf,es descolieix l'epOca'
de 1" seva fundaciÓ l qul va
enca'hegar-se de I'obra.

PESTA BUB6NICA

ANTECEDENTS
HISTORICS

L'advocaci6 de I'ermita co-
rrespon al márñr Sant Cristofol,
centurló en temps de I'lmperi
Roma. Convertit al crístíants-
me, va patir captiveri I morf as-
sagetat.

El nom deriva del mot
Cristophorus,que significa por-
tador de Crist, en dur a les es-
paliles el nen Dé'"uper passar
un cabal6s rlu, Aquesta Imatge
es pot contemplar a la,fac;ana
lit I'.'mlll, '''~ !!1m!)rlllOI" c:li
oolore. Dlu la 1I"".nda qu. 101
jove, nol o noia, que contempll
la figuraoel sant i descobreixi la
figura del nen Jesús abans de
comptar flns a deu es casaré
I'any segOent.

Tradiclonalment es presen-

BATERIES
FORTlFICADES

Davant de les ermites de
Sant Cristofol i Sant Gervasi,
situades a un i altre cant6 de la
platja, I'any 1797 es vancons-
trulr dues baterles fortlflcade$.
Qallll_II\I,""IICimpIAvl """~ \,...
canon,1 van •• rcoeteJad •• pele
vllanovins amb la finalltat de
defensar el barri mariner deis
ataes de'l'esquadra anglesa en "

"J els anys de la guerra entre Es-'
panya I la Gran Bretanya,

Aquestes baterles, de les

:- .~.... ,~

",

: : .

Desprésd'uns anys d'aban-
donament per part deis hereus
del filosof Eugenid'Ors, I'ermita
marinera de Sant Cristofol es
troba en un avancat procés de
restauracté. Els nous propieta-
ris, un matrimonibarcelonf que
ha volgut fer del popular 1I0cla
seva estada fixa a Vilanova Ila
Geltrú,estan portant aterme un

'considerable' treball i es-
merc;ant-hino pocs esforc;os.

S'ha arranjat la teulada, que
es trobava forc;a malmesa, i
s'han reforc;at les parets de
I'ermlta, en avanc;atestat d'en-
fonsament. Ara es treballa en la
restauracté de I'habitatge. No-
saltras no volem cap tlpus de
protagonlsme. Estem con-
venc;uta que I'ennlta de Sant
Crlatofol pertany a la historia
de Vllanova I especlalment a
la genl de mar. Par alxO pre-
lenem conaervar-Ia de la' Durant la pesta -bubOrilca
manera méa digna polllble J deis anys 1652 11653, va ser ~-
n:umlenlr-Ia oberta a lea ea- utljitzada com a hospital L'ermitádeSan! CriatOfol6aunadeI.a més antlguaaquee. conserven• .v~anova CASAS

~braclona rallgloaeal tradl- d'lnfecciosos.Acausadelagreu, quats a hipunta del balúartde ',raolons, I'érmltade ,Saot¿r1s~'> .d~a¡jraT~éntal i8nl patró pels
clanala, manifesten al DIARI epidemia van morir 185',per~ó~," Sngessen'hanconservatdues, tOfolha gaudlt d'una accentua-::: fa,C9tso auxilis r8buts en mo-
DE' VILANOVA els actuals .' nes, de les quals 136 eren re- . vansersubstltuidesenelsanys 'dIa estimacl6 1 s6n moltesles' menls:dlffcils I angoixants vis-
propietarls, que preferelxen sidents a,·Vilanova I 49 a la de la Guera Civil par fortins o ' paralles de vilanovins que han cuts,a la mar: "
mantenir-se en el més estricte Geltrú. Aquestes xlfres van slg- "búnquers de formig6, en previ- escollit I'esglésla'per celeb,rar- ,~ ,', La practica majoria deis ex-
anonimat. La noatra voluritat nlflcar un elevat fndex'de' mor- 'sl6 d'un cesemoarc de les,tro- hl el seu casamen!.' -,' • , Vals<més 'valuosos, com s6n
ésgarantlrlaconllnuJtatdela , talitat, si' ten1m en compte el pes franqutstes, i'que'enCara ': reproducclons 'de barques o

, costuma arrelsta a la pobla- reduit nombre d'habitants amb avuiformen part delpalsatQ8 DEVOqlÓI EX-YOTS" -: valxells, van desapareixeren el
clO, com és la festa del Patr'Ó 'que comptava la vila ameltat costaner." decurs de la Guerra Civil Ialtres
dela automoblllstea I ell ea- del segle XVII.'" La' gent de' mar ha, tingut van anar a parar a la Casa del
samenta, al W par alxo cal L'actual capella de I'ermita 'IMPORTANTSMIl,LORES especial devocl6 envers la Mar de Sollcrup, construida'
dirigir ••• al rector de la pa- va ser beneida el 5 de juliol de blanca ermita" pen]ant de les sobre'el túnel deis Colls i més
rrOqula de Mar, que éa a qul 1788 I depenla de la parroquia l.'any 1923, a I'ermitade seves parels I s,ostresnombro' CoóegiJdIaentre els pescadors
correapon la Jurlad lec 10 de la Geltrú fins a la cónstrucci6 Sant Cristofol es van' reálitzar sos ex-vots, com ademostraci6 ' '(1'8 ••• a"P.glna eegOent)
tela.lbla de l'errr'lIta, afe- de I'església parroquial demar. ímportants ireballs de' millora. '
geixen. Inaugurada I beneida el 29 de L'artlsta Santiago Marco, que

juny de 1859, 'enocasi6 'de la ' passava els estíus a un xalet
festivitat de Sant Pere, patr6 de la zona, va decorar I'interlor
deis pescadors, va' rornandre de'I'ermlta,'on tambévan tras-
sota l'advocaclÓde talmmacc- ,.tiadar-seduesgrans teles pro-
lada Ocncepcló en estabürel cedents de I'antic convent deis
vauca el dogma de la ímmacu- Cap~txins,que representen a
lada. - '" ,'Sant Antoni de Pádua i a Sant

Francesc d'Assfs. Aquesta úl-
tima és obra de Viladomat.

L'interior de I'ermlta és am-
pll, amb una deccraclé senzilla
pero de carácter sobri, amb
predómini del' blanc i el blau,
que proporcionen un caracte-
rlSlle ambienl mariner for~a
agradable, tan! a I'altar, enes
Iroba una ""nlea Imalge de
I'antlc patró deis boters, com a
la resta del temple, Després
d'un acurat replntat, aquests
atractius es poden contemplar
amb tota la seva natural Irústi-
ca bellesa.

A través de ilargues gene-

Sant SebastlA, 27
Tel, 814 29,96 " •
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(V,. de 18~Ina antorlor)
- com I~ Masla'_ Nova. Aquesta

- . finca, proplstat de - la - familia
Bertrán, acolll·. al rel tfltalia
Humbert de savcta i al general
franco, a més de servird'estada

'.aís marquesoaoe Vi,lIaverde,
fills de dictador, en el seu vlatge·.
de noces ..

LA LLEONA MARINA

A I'ermita encara es pÓtcon-
tempíar.luntambencantadotes

'_ i ingenues _obres-"naif", OSSOS

" de cetacls i carnes i bracos de'
-cera, un gran ex-vot que repro-
dueix amb un cert graú, de tan-
tasia una Ifeona marina.

Es tracta d'un exemplar poc
freqüent a les nostres costes i
que els pescadors vilanovins
van matar davant de les roques
próxlmss a la platgeta deis Fra-
res el 16 d'abril de 1845.

, A I'ex-vot hi figuren inscrits
'els noms deis "matrtculats" de
Vilanova: José Salbi, Salvador '
Mas6, Antonio Ram6n, Francis-
co Huguet, Pablo Huguet, José
Ysern I Juan Segarra.

TEMPORAL DE LES
DESGRACIES

El 1986 I'ermita s'ompll de
gom a gom en ocasi6 de ceJe-
brar-se el centenari i una mlssa
en sufragi deis pescadora morts
i desapareguts el 9 de novem-
bre de 1886, en el temporal que
moltes famllies de pescadors

recorden com el 'temporal de d'actes ~ellgiosos. .
les desgracies'. El trist balane Eugeni d'Ors va convcéar a
va ser d'onze embarcacions I'ermita un destacat grup

'perdudes, catorze vldues, 31 d'intel.lectuals, escrlptors I
orles, dotze pescadors ofegats i poetes. -O'aquestes tertúlles li--

-deu desapareguts. teranes vanéixer ranomenada
Els catorze naufrags salvats "Academia' del Faro 'de -SM.

en plena nit entre les puntes de Crist6bal' que, a' la mo~ del"
Sant Cristotol i les Coves, van mestre I'any 1954; van ccntí-
fer orrena de diversos ex-vots nuarels seeutdcrs dercbrañlo-
commemoratius del seu ,salva- soñca d'en XeniuS, autor de la

-merit. L'únic que encara es con- Ben Ptantada.tltolescolllt anys
- serva avui, i que representa la després com eslogan turfstic
-dantesca imatge del nautragi .ce la ciutat.
d'homes i barques, es propietat .: - 'Les antigues dependencies

··del Museu Marltim de Barcelo- habitadesPerd'Ors,que.estro~.·,
na,,' - bavenforcarneímeses.sóñ ob-.

jecte ara d'importants obres de
restauració i accndíctonament
a carrecdels nous propie~ris
de I'edifici; per' després proce-

,dir al pintat de la tacana.

ERMITES MARINERES

PRESENCIA O'EUGENI

O'ORS '~.

La presencia a Vilanova i la
Geltrú del filosof i escriptor Eu-
geni d'Ors va resultar torea pole-
mica. Després de comprar
I'ermita va manar construir sen-
se autoritzaéi6 ecleslasfíca una
finestra, amb la finalltatde poder
seguirdirectamentdesdelaseva
cambra les mlsses que
s'oficiaven cada diumenge, de
la mateixa manera que feien an-
tigament els senyors feudals i
nobles.

Aquest contenci6s va aca-
bar amb la clausura I tancament
al culte de la popular ermita, per
ordre del Bisbat. Anys mes tard,
una vegada tapiada la finestra
(queavuiendiaencaras'intueix),
I'autoritat eclesiásñca va autori-
Izar novament la celebració

La popular ermita marinera
de Sant Cristofol a lIevant I la
menys coneguda de Sant Ger-
vasi i Sant Protasi a garbr,. ubi-
cada a I'interior de la finca pri-
vada del Xalet del Nin sobre el
promontori de Miramar, em-
marquen la lIarga fa~ana marí- -
itima de la zona urbana de Vila-
nova. El front marltlm te una
longitud superior a una milla
marina i es un deis mes atrae-
tius i variats c!ellitoral. '

Ara és necessárla l'actuaci6
municipal par procedir a la ur-
gent urbanltzacló, enllumenat i
pavimentaci6 deis 'carrers de

- MoItsvilanovinshanescollit I'ermitapar celebrar-hiel seu casament CASA

I'antiga zona residencial. Els I'accés de vilanovins i visitants
vials es troben des de fa lIargs - - un deis més bonics indrets del
anys en un lamentable estat de quals podem gaudir encara
deteriorament que dificulta Vilanova i la Geltrú.

AViS ··ALSCO·MERCIANTS
Tenim una gran notícia por voste:
aguest dijous 22 de juliol ha obert les seves portes o
Vilanova i lo Geltrú un nou centre da vendes 01 major
exclusiu per professionals del, sector alimentari:

CASH del GARRAF

Per qualitat: uno primero selecció entre productes
naturals escollits entre, els millors proveidors i un
controlestricta i diari 01 punt de vendo ens permet
garantir les cores mé.s oltes . de ,qucilitot .en
alimentoció. - .

. CASH del GARRAF pertony o Enaco, uno de les'
grans marques de I'alimentació, integrado 01 grup
lfa. Aquesta situació ens permet diferenciar-nos de
qualsevol altra centre comerCial.

Per- servei: un servei exclusiu dirigit unicament o'
professionals del sector alimentari, sense excepcions;
un horari d'otanció 01 client de catarze hores sense
interrumpció, parking gratuit, pogament amb targes-
de crédit i uno otenciópreferent i personalitzoda del
nostre equip -de prolessionols -que I'atendran ccm
voste mereix.

Per preu: formar por! del grup lfa, lo central de
compres més gran del país ens permet oferir als
nostres clients els preus més competitius del rnercct.

~SM.delGARIJa
(. EL CRASH DELS PREUS '

0~\~!~O,
Ronda de Europa n2 8
reir: (93) 8'14 24 87 .
Vllanova-I la Geltrú
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