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L' rmlta d s on guda
La famtlia Díaz Ibáñez ha reformat I'ermita de Sant Gervasi, i ja

s'hi porten a terme celebracions privades

// M.M!'..

A banda i banda i banda, la platja de
Vilanova es tanca amb dos turons coronats
per dues ermites: Sant Cristófor a llevant i
Sant Gervasi aponent, totes duesde propietat
privada. Aquesta darrera és la més descone-
guda, perque queda més amagada del camí,
i perque fa anys que esta tancada al culte. En
I'actualitat és propietat de la familia Díaz
lbáñez, que ha recuperat I'ermita com un
espai per a celebracions privades.

L'últim episodi devandalisme que ha patit
I'ermita va ser a mitjan de I'última década,
quan esva incendiar un deIshabitatges anne-
xes,cosaqueva afectar I'interior de la capella.
Ara s'ha pintatI'interior, s'hanetejateI retau-
le frontal, s'hapintat la facana i s'hacol-locat
de nou la campana al campanar de cadireta
que corona I'edífici. També s'han recol-locat
a lloc les escultures de Sant Gervasi i Sant
Protasi, fetes per Damiá Torrents, I'any 1943,
quan el llavors propietari, joan Ferrer Nin,
•explica el seunét Xavier Ferrer i Parareda, va
restaurar el retaule, cremat durant la guerra
civil .. Curiosament, aquestes dues imatges
també van patir en els actes vandálics, pero
no la imatge de la Immaculada, dalt del fron-
tal, que tambéva sortir il-Iesa de I'incendi de
la guerra. De les imatgesr quadres i exvots
que contenia I'ermita abans de les persecu-
cions religioses de I'any 1936,només queda
la Immaculada i una costeIla de balena, d 'un
rorqual, situat sobre la porta d'entrada, un
element que indica la vocació marinera de
Sant GervasL •

Al petit vestíbul de1'ermita s'ha repicat
el revestiment de pintura per deixar la pe-
dra vista. Aixó ha permes trobar sobre una
finestra interior, la pedra gravada amb I'any
1668que cita I'historiador Antoni Garí quan
descriu la historia de l'edífíci, Cap aquellany
va tenir lloc una important reforma de l'er-
mita que devia ser construida un segleabans,
defensa GarL De fet,ja al 1644i al 1652hi ha
documents que citen el Iloc de culte, situaten
un turó poblat desde l'epoca iberoromana.

L'ermita esva reobrir al culte el 1915des-
prés d 'una reforma feta per joan Ferrer Nin.
EIsanys anteriors ja hi havia hagut aldarulls
i blasfemies que van ferque el bisbatla tan-
qués. Cap als anys vint, era oberta cadadía, i
cada dia hi passaven vull o deu persones per
pregar als sants Gervasi i Protasi, advocats
contra la pesta, pero també per devoció a
Sant Gern. 1també s'hi feien aplecs; de fet,
fins als anys cinquanta cadajuny hi tenia lloc
un aplec.

Enaquesta última reforma, la familia Díaz
lbáñez ha demanat poder reobrir el culte a
I'ermita, pero el bisbathoha denegat. Laidea
era poder-hi celebrar casaments religiosos en
un espai íntim, i fins poder mantenir oberta
I'ermita periódicarnent, obrir-la a tothom,
perque lagent de Vilanova no la coneix,
explica [onatan Díaz. Demoment, sí que s'hi
han celebrat casaments cívils.

La idea és anar acabant la restauració
-falta, per exemple, restaurar bé el frontal, a
mesura que avanci el projecte hotelerque eIs
propietaris volen impulsar al X~~t del Nin,

Una gran conquilla forma la pila d'aigua benerda
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