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Capella de la Mare de Déu de Montserrat de Vilanova
JORDI CAJAI

Dimecres vinent s'escau la
lestivitat de la Mare de Déu de
Montserrat. Toti que aquestdia
Catalunya treballa, la diada no
passa pas dessapercebuda ja
que a tot arreu és ben arrelada
la devoci6 per la patrona de
Catalunya.

La nostra comarca és una
excepci6. Si el fet que I'única
capella dedicada a la Mare de
Déu que hi ha a la comarca
esta, actualment, sense culte
pot fer pensar en un afebliment
d'aquesta devoci6, el Garraf ha
oernostrat i demostra que és
una de les comarques més
montserratines del Principal.

~--., Així tenim, perexemple,.que a
'~s principals esglésies

narcals hí ha imatges de la
-, . aneta (Sant Antoni, Santa
l'mIria i la Immaculada a
Vilanova peró també a Sitges,
Ribes, Cubelles ...). També a
diferents poblacions hi ha
carrers amb el nom de la Verge
o la muntanya. Entre moltes
aítres demostracions hi ha el
fetque en unacova submergida
de la nostra costa també hi ha
una imatge, i que continuen
realitzant-se, des d'algunes
poblacions, pelegrinatges a peu
a Montserrat. Precisament, la

ruta que fan els sitgetans cap a
Montserrat fa uns anys que es
convertí en un sender de gran
recoiregut anomenat GR-5.
Seguint-Io es pot arribar a
Montserrat en 15 hores i 39
minuts. Sobre les pelegrinacions
a peu deis vilanovins se'n parla
en un lIibret de Bonaventura
Orriols: Vllanova-Montserrat
camlnant, 1941-1991. A les
seves pagines s'explíca una de
les jornades de més fervor
montserratf deis vilanovins,
aquelta que va tenir Itoc durant
i'any 1948 ien la qual es va fer
ofrena a la Verge d'una lIántia
vótiva. .

La devoci6 deis vilanovins
per la Moreneta sembla ser que
és bastant antiga i es va reafir-
mar a la meitatdel segle passat,
quan se li va .erigir una capelta
on avuí hi ha la fabrica Pírelli. La
construccl6 d'aquesta capelta,
peró, es va reahtzar en unes
clrcurnstáncies mólt especials:
arran d'una promesa feta per
Mn. Antoni Marrugat durant
l'epidámia de cólera de 1854
que va causar un gran nombre
de morts. A I'any següent ja es
va beneir la capelta. El pare
Garí en digu~ que es de redu-
cidas proporciones pero es
hermosa en un todo. En un

text aparegut a ·Viltanueva y
Geltrú" I'any 1945 es diu en.
aquella ermita de fa slnia del
mismo nombre acudfan mu-
chos vlllanoveses el dla ocho
de sepllembre de todos los
años en Jubileo religioso
tradicional. Aquesta capelta es
va manlenir en peu fins a la
instal.iaci6, a principis de segle,
de la fabrica Pirelti.

La capelta de la imatge va
tenir culte fins a la Guerra Civil
(encara hi ha persones que
recorden que s'hi van casar).
Acabat el conflicte, la capelta
restava sense teulada i els
frescos que hi havia fet el pintor
Joaquím Mir estaven danyats.

Quan a I'any 1946 la finca
els Esbarjos va passar a ser
prdpietatde Luís Valderrábano
hi va haver un primer intent de
restauraci6 que es va
encomenar al deixeble de Mir
Pau Roig i Estradé, autor I'any
1974 de la pintura que decora
la capelta a la Moreneta que hi
ha a I'església de Sant Antoni
de Vilanova.

Les piritures es van voler
restaurar de nou a partir de
1959, qua n els Esbarjos va ser
comprada per Manuel Gir6
Caries. Actualment, les que hi
ha a les parets laterals de la

El Garraf és molt montserratl CASAS

. de la capcatsra de la capelta i la
del damunt del portal d'entrada.
Totes dues representen uns
paisatges montserratins no
massa definits.

capelta resten igual que en
acabar la Guerra, ja que ha
estat impossible la seva
restauraci6. Es conserven
bastant bé, peró, les pintures


