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COMARCA

L'altra Vinyet. Una curiosa coincidencia
Jordl Casas

El dla 5 d'agost coincide ix
la lestivltat de la Mare de Oéu
de les Neus I la Mare de Déu
del Vinyet, per la qual cosa,
mentre Vilanova celebra la
seva festa major, a Sitges tam-
bé celebren la fe sta de la titular
del santuari del Vinyet. El que
és menys coneguda és la coin-
cidéncia amb el nom entre el
santuari sltqetá i una capella
existent al terme municipal de
Castellvl de la Marca, població
de la comarca de I'AI! Pene-
dés. ;

Ambdós temples estan de-
dicats a la Mare de Déu del
Vinyet, sense que fins avui se
sapiqa que hi hagi hagut mai
un vincle entre les dues esglé-
sles. Aquesta curiosa colncl-
déncla merelx ser divulgada,
més quan es produelx entre
poblacions relativament pro-
peres i pertanyents ambdues
al Grao Penedés. Entre les
dues esglésies esmentades
lora del nom de la Mare de
Déu, no hi ha ca-p altra coinci-
déf<lcia: ni en la lIegenda de la
troballa que en el cas de la de
Castéllví es desconeix, ni en el
dia de la festivitat, ni en la
devoció popular molt diferent
en nombre, ni en res més.

Només el nom de la Verge
és igual, potseroriginada en
una troballa similar de la lmat-
ge, tal vegada la de Castellvl
podriahaverestattrobada com
la de Sitges, en la qual el pro-
tagonista de la historia va ser
un moro-pagés que la va des-
cobrir en donar un cop d'aixada
en una vinya.

La imatge de ·Ia Mare de
Déu sitgetana de resultes
d'aquell cop d'alxada va que-
dar mutilada, pero slla troballa
de la imátge de Castellvl po-
dria haver estat semblant,

<aventurem que el resultat final
- entre una i altra difereix, ja que
la Mare de Déu del Vinyet de
Castellvl no presenta cap mu-
tilació. És una joia perqué és
una talla original, rornánica, i
d'un gran valor. Només és por-
tada a la seva capella un sol
dia a I'any, el darrer dla de la
le sta major de Castellvl, el di-
lIuns després del tercer diu-
menge d'agos!.

En aquest darrer dia de festa
major a la capella es fa una mis-
sa de difunts oficiada pel capena
de la parroquia. HI assisteixen
nombrosos fidels provlnents deis
diversos poblets i barrisque con-
formen el municipl de Castellvl
de la Marca. Aquesta festa sern-
bla que se celebrava antigament
la diada del8 de setembre, la del
Naixement de la Mare de Déu i
día també de les Mares de Déu
Trobades. A Sitges fins el 1648
la festa del Vinyet eraaquest dia.
A Castellvl, fa uns anys, la festa
es va traslladar a I'agost perqué
coincidia amb la verema.

La Mare de Déu del Vinyet
de Castellvl diuen que en al-
tres temps era vestida, i es
guardava a la capeua. En
aquesta cap.ella també hi ha-
via un retaute de tres cossos
que es va perdre per diferents
circumstáncies. Quan va es-
clatar la guerra civil ja no hi
era. La capella, aquell temps,
va ser assaltada i es va cremar

tot el que hi havia al seu inte-
rior, Passaria a ser, després,
corral de ramats. Anys més
tard seria reparada pels seus
propietaris, els quals erigiien
un altar major nou. La cons-
trucció, segóns els historia-
dors, té un origen románic,
malgrat no complir amb els
trets generals d'aquest estil
perqué estava orientada a lIe-
vant en lIoc de. ponsnt,

Aíxó demostra que alllarg
del temps ha tingut diverses
formes. La capella és d'una
sola nau, arnb diversos ares a
I'interior retorcant una volta
de canó. A la part del migdia
de la capella hi sobresurt la
sagristia, que té una petlta

finestra que permet que el sol
doni una mica de lIum a la nau
interior. Esta retorcada per un
contrafort i té un campanaret
que remata la seva tacana.t,a
capella es trobaal peu de la
muntanya del Castellot, de
468 metres, coronada per les
restes de I'antic castell del se-
gle X, que és la imatge emble-
rnánca del pobte, La capella
és encara entre vlnyes, pero
no és una capella solitaria .
Ben a prop hl ha la masia de
.cal Noia, a la propietat de la
qual pertany. Els primers do-
cUments que esmenten
.aquesta masiasón deis segle
. XV, I és una. gran propietat
amb una considerable exten-

CASAS
,.~,,

sió de vinyes, oliveres i mun-
tanya. La casa esta formada
per planta, pis I golfes, El seu
portal d'entrada és rodó. A la
fac,;ana té un rellotge de sol
desplntat. una curiosa espit-
lIera sota I'ampit d'una fines-
tra, i un balcó lIarg amb una
barana que es perllonga al
lIarg del terrat de I'habitatge
deis masovers.Aquesta ma-

. sla és propietat des de 1.955
de Josep SansMascaró, que
I'hereta del seu avl Josep Sans
Rosell. Un deis seus avan-
tpassats va maridar, en el se-
gle passat, amb la pubilla de
la masía, de nom Teresa Noia
Soler, el cognom de laqual va
donar el nom B la masia.


