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L' ermita' marinera deSant Cri_tofor' es
venper 22 milions· de pesseles'

'1

J.F. HUGUETPRATS

L' edificl, qpe té' més désis segles, registra un avan~at'.dé,teriorament

Els hereus d'Eugenid'Ors
han posat a la venda I'ermita
marinera de Sant Cristófor
per 22 milions de pessetes,
preu qué, a més de I'edifici
principal, inclou els terrenys
annexes. la vivenda deis rna-
sovers i la petita casa adosa-
da a I'ermita on mori l'escrlp-
toro

Inicialment els familiars del
fundador de l'Academia del
Faro de San Cristóbal prete-
nien que la Generalitat o
l'Ajuntarnent comprés la pro,
pietat per convertir-la en

'---' casa-museu deXentus.

Es pot observar
el

,deteriorament
de I'edificr

.: Cap de les dues institu-
cions van veure oportuna
I'adquisició d'aquesta finca
afectada pel Pla Especial de
Sant Cristófor i sobre la qual
no es permet cap tipus de
modificació al. seu conjunt ni
tampoc cap edificació al coso, .
tat de l'errntta. '

DETERIOR~MENT

Actualment es, pot obser-
var el progressiu estat de de-
teriorament degut a la manca

"\ de les necessáries obres de
"--"' manteniment que hauiren

d' anar a cartee deis hereus
d'Eugeni d'Ors,

En el seu interior els efec-
tes negatius de la humitat so-
bre les parets i pintures són

.: torea evidents, mentre que
les peques cadíreacñsporu-
bles són velles i amb prou fei-
nes aguanten el pes d'una
persona adulta. .

L'ermita está oberta a la
celebració dé casaments i al-
tres actes religiosos.' Amb
ocasió del primer centenari
del Temporal deis Negats
(ocurregut el 11 de novem-
bre de .1886 i que registra el
'trist balanc de 11 embarca-
cions perdudes, 14 vídues,
31 ortes. 12 pescadors ole-
gats i 10 desapareguts) tln-
gué lIoc una missa cantada
en sufragi de tots els Prsca-
dors vilanovins morts a la mar
que omplí I'antiga església
marinera de gom a gom.

ANTIGUITAT

Després de Iler.mita dedi-
cada a Sant Joan i que porta
quasi mig segleamb les .se-
ves portes tancades, I'ermita

<, , de. Sant Cristófor aixecada
sobre el promotorí situat a
, lIevant de la platja, és la més
. antiga de les que es conser-
ven al terrne municipal de Vi-

lanova i la Geltrú.
Segons l'historlador Pare

Garl, es desconeix l'época
de la fundació i a cárrec de
qui va anar. La seva existen-
cia, peró, -és documentada
desde I'any 1388,

Durant la peste bubónica
de 1652 i 1653, va servir
com a hospital d'aíectats.
Aquesta mortal eplderñia
ocasiona larnortde 185 per-
sones dé les quals 136 eren
de Vilanova i 49 de La Geltrú,
Aquesta xifra que significa un
·elevat percentatge de morts,
tenint en 'compte els pocs ha-
bitants de la vila a mitjans se-
gle XVII.,
Depenent de la Parroquia

de La Geltrú I'actual altar rna-
jor de I'ermita fou beneOt el 5
de juliol de 1788 ..Quan el 29
de juny de 1853 i amb ocasió
de la festivitat de Sant Pere,
patró deis pescadors, es va
,inaugurar l'actual església
· dedicada a la Immaculada
Concepció, I'ermita de Sant
Crlstótor passá a dependre
de la Parroquia de Mar.

INTERIOR DE L'ERMITA

'- L'interior de, I'ermita és
ampli, de decoracíó senzilla

"amb predomini deis .colors
blau i blanc que proporcionen

·_un ca¡.acterístic' ambient ma- .
riner <l!¡radable i atractíu.
Santiago Marco, que pas-

-saya les seves temporades
estiuenques en un xalet Ide la
zona, fou e~pi,[1ror encartegat
de pintar t'errnífa, a la qual es
·van íncorporar també. dues

L'ermlta de 'Sant Óristófor

grans teles procedents de
l'antíc convent deis Caput-
xins, i que representen Sant
Antoni de Pádua i sant Fran-
cese d'Assis. Aquesta última
és obra de Viladomat. •

L'ermita d_eSant Cristótor
ha guadit durant generacions
d'una accentuada estimaeió,
especialrnent per par! de la
gent de mar,

EX-VOTS POPULARS

De les SeV8S vel!es parets
peniaven una bona col.lecció
d'ex-votscom a demostració
d'aqraunent al sant patró pels
favors o auxilis rebuts a tra-
vés de la seva intercesló ce-
lestial en moments difícils i
apurats viscuts a la mar, en
greus malalties o accidents.
Junt a curioses reproduc-

cions de vaixells que encara
es poden veure a la propera
Casa deis ColIs (coneguda
entre els pescadors com la
Masía No~a i propietat de la
familia Bertrán deCaralt) o
í'ex-vot del Temporal deis
Negats que es conserva al
Museu Marltim de Barcelona,
encara s'hi troben ossos de
cetacis, cames'! bracos de
cera penjats -a la sacristla.
D'aquest conjuntdestaca un
interesant ex-vot de grans, di-
menslons i oriolnalitat.

Aquesta pec;:a que· constl-
tueix un document d'indubta-
ble valor testimonial, re pro-
dueix arnb una certa fantasia
una Ileona marina, (exemplar
torea escás a les nostres_
COSt~S)a la que es dona mort

davant d' unes roques prope-
res a la platgeta deis frares
el16 d'abril de 1845. Al fet hi
Van intervenir els pescadors
Josep Sal vi, .Salvador Masó,

Després de la
de Sant Joan és

·I'ermita. més
antiga de

Vilanova Ila
Geltrú

Antoni Ramón, Francesc Hu-
guet, Pau Huguet, Josep
Isern i Joan Segarra, noms
que figuren al costat de la re-
presentació de la lIeona mari-
na.

E.uGENI O'ORS

La presencia a Vilanova i la
'.Geltrú d'Eugeni d'Ors al seu
retorn de Madrid durant els
anys quaranta motiva el nal-
xement d'una tertúlia literá-,
rla. t.'escultor Mares, Cesa-
r-eo Rodríg'uez-Aguilera, el
.doctor Farréronsl Oriol Bohi-
gas, a més d'un redüit nom-
bre de vilanovins entre els
que s'hl trobáren el xilograf
Enric C. Hicart i el periodista
Nf60lau Bárquet (autor. d'un
llibre dedicat a l'autor de la

MARY

Ben Plantada) formaven ha-
bitualment la tertúlia, que va
donar peu al nalxement de l'

. anomenada Academia' del
Faro de San Cristóbal.

Eugeni d'Ors va ten ir un
fort contenciós arnb el Bisbat
de Barcelona quan va manar
construir sense autorltzacló
de la Parróqula de Mar a la
qual pertany eclesiástlca-
ment, una finestra amb l'ob-
jecte de poder seguir direc-
tarnent des de les. seves ha-
bitacions particulars les mis-
ses que .es celebraben cada
diumenge a l'errnita,
Al lIarg d'una bona tempo-

rada I'ermita rornanora tanca-
da per .ordre del Bisoaf. Una
vegada tapiada la finestra fou
novament autcrltzada l'errnl-
ta per a la celebració deis ofi-
cis ieligiosos, Encara avui es
pot distingir el iloc que ocu-
pava la polémica tinestra; ob-
jecte de capricide Xénius,

L'ermita de Sant Crtstófor
a lIevant i I'ermita de Sant
Gervasi a garbf emmarquen la
fac;:ana marítima de Vllanova i
la Geltrú que amb una milla
de longitud (prop de 2 km),
és una de lesmés árnplles
del litoral de casa nostra, '
ArTib més de sls segles

d'exlsténcia i donada la seva-
condició d'ermitaeminent-
ment marinera I popular, cal
que s' aturl l' avancat deterio- .
rament que' sofreix actual-
ment elvell edifLci, ja que
constitueix un testlmoni vlu
de la propia historia de la ciu- ,
tat i especialment de la platja
de Vilanova i la Geltrú.


