
El fet de mencionar
aquest nom quan el tema surt a
conversa, per als estadants de la
comarca i pels més antics enca-
ra més, I'inconscient sintonitza el
lIoc com un referent segons I'ens
de cadascú.

El curs inferior del Foix
s'ha de reconeixer com una ra-
conada de singular atractiu pai-
satgístic. Els pronunciats revolts
del riu bregant entre calcaris ro-
quissars, gairebé alllindar ponentí
del Garraf (a cavall amb l'Alt
Penedesl), amb I'ampla lIera em-
pedrada de codols de tota mida,
clotades i cadolles, lIavorades de
temps, quan, ah!, el corrent bai-
xava de valent.

Les pinedes i la maquia de la
zona i algun precís conreu, tot i
l'absencia ufanosa de I'arbre de
ribera, realcen el to mediterrani
que es percep proper. Tals singu-
laritats naturals i la proximitat del
panta han merescut I'atenció de
l'Administració pertinent parque
l'area fos inclosa com un passa-
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L'-ERMITA DE
LURDES, AVUI

dís verd en I'anomenat Parc del
Foix.

En el meandre més accentuat
del riu, (el Foix imitant amb totes
les exiguHats possibles el Gave
de Pau) en un planell elevat una
desena de metres, a recer d'un
ensurt torrencial, es troba I'ermi-
ta de Ntra. Sra. de Lourdes,
Lurdes, Loreto; popularment
Lurdes.

Per l'Aplec de Tardor que
allí s'hi celebrava, el 5 d'octubre
de 1986, es va publicar un pro-
grama que, com en tantes altres
vegades, s'anunciaven els actes
de la diada.-Obertura oficial, Sta.
Missa en l'Ermita, Cross Talaia,
(Vilanova-cim Talaia-Lurdes).
Gimcana, concurs de dibuix rapid
per a infants i joves, ballada de
Sardanes amb la cobla Neapolls,
actuació deis "Bordegassos de
Vilanova", xocolatada, ball vuicen-
tista i Cant deis Adéus-. A més a
més la Núria Vidal i Baig,
col.laborant amb els Amics de la
Sardana de la Talaia, hi va escriu-
re un aclaridor extracte historie
devers I'ermita en 'Resum de la
historia de Lourdes Loreto de
Castellet';- Don Ceferino Ferret i
Martí, i Antonia Galtés i Martí
(matrimoni) van edificar una er-
mita en lIaor a la Verge, en un
paratge que tingués una mínima
semblanca amb el que havien vist
a Lorda, a la Gascunya, Occita-
nia, (a I'estat trances) centre de
pelegrinatge rnaria internacio-
nal ...

El significat per la qual fou bas-
tida, la vinculació que de sempre
ha tingut amb la ciutat de Vilanova

.,

i la Geltrú, les traqiques conse-
qüencies que Ii comporta al seu
ermita en esclatar la Guerra Ci-
vil ...-

Durant una de les sortides
matinals que d'usual fem els di-
mecres un grup de jubilats,
(aquell dia 5 de desembre de
2001 només anavern quatre) en
davallar des del Pla de les Pla-
meres pel fondal de la Carcosa
(molt embrollat al final) que des-
guassa al Foix, davant mateix de
I'ermita de Lurdes, alla férem cap.
Només calia creuar I'aleshores
curs del riu eixut, mirant de tro-
bar I'accés més viable entre els
penys que margenen les ribes. No
hi hagué problemes per veure I'in-
terior de I'esglesiola. Els dos fulls
de la gran porta d'entrada eren
oberts de bat a bat, pero solament
restaven la part de la meitat per
amunt i, a continuació, un garbuix
deis bancs de fusta serrats, i a les
parets una varietat de 'graffiti' no
gaire 'professional', deixalles in-
concretes ...

A darrers de juny d'en-
guany, en les primeres hores del
matí, quan el sol no matxuca
prou, fent el recorregut a peu, car-
retera enlla, em vaig fer present
a I'ermita. Adrecant-me pel camí
terrós que salva el riu per un gual
de ciment, en quatre camades ja
hi ets ...Una tanca de ferro, un tub,
barra el pas davant d'un xaletet
(sembla nou) i tot vorejant I'obs-
tacle de seguida ve el rnonollt
(amb un bon herbat) posat per la
Talaia el 1968, en el Centenari a
Pompeu Fabra. I al topant, I'ermi-
ta, ara sense portes; entrada que



ha estat tapiada amb maons. En
ter un rnos. a redós del vell plata-
ner, tan conegut!, vas observant
I'entorn solitari que palesa aban-
dó. I'herbel de la humida prima-
vera creix generós per arreu, i en-
sems colrat pel viu estiu, que en
aquella hora, el vessant de la Ta-
laia encara la manté en I'obagor.
Després de la pausa hom decide ix
circumval.lar I'ermita, al temps de
comprovar la rengla deis bancs de
ciment que són d'esquena al riu,
amb els respatllers abatuts. En re-
tombar per la cara de lIevant, on
el sol es de tormigó i amb uns xi-
prers arrenglerats, espai on es te-
ien les carreres de sacs durant la
cita deis Aplecs, aquí es troba una
porteta sense cap mena de para-
ment que t'impedeixi entrar-hi.
Com era de preveure les escales i
dependencles de les antigues
cel.les són en un procés d'enru-
nament. Unes passes més enda-
vant i entres propíarnent dins del
temple on I'aspecte que ofereix és
desolador. Les rajoles del terra, a
c1aps, han estat arrencades, res-
tes deis bancs, un rnatalas, an-
drornines i una augmentada expo-
sició de 'graffiti' blasmador. Els ares
d'ogiva que suporten la teulada,
fins el moment romanen fixats; no
obstant una de les torretes, la de
ponent, a la facana principal, ja té
el sostre esfondrat...

, A compte del per que I'ei-
xorc estropell? Els socioleqs po-
den suposar algun raonament res-
pecte a tals actuacions. Accions
potser menades com una exalta-
ció a la desesperanca: frustracions
que una societat (assumida com
a desenvolupada) no acaba de co-
hesionar unes situacions comple-
xes en I'opacitat de cada moment.

, Comparances i ctrcurnstáncies. El
30 de maig de 1946, un grup de
sis amics, excursionistes ínícíañcs,
anarern a l'errruta de Lurdes, sor-
tida que es perllonqa fins al panta
de Foix. En aquellsanys dissor-
tats també n'hi havia, de proble-
mes, i de 'molt greus (la manca,n-
(fa de lIibertats per a una gran part
de la població). I també un deis

ominosos fla-
gells era la
restricció im-
posada del
més essencial
per a poder
subsistir.

Amb tot i
aixo, arrosse-
gant evidents
mancances
d'il.lustració,
servavern un
instintiu punt,
lIuny del gest
airat.

Durant
trenta anys
consecutius,
1963-1992,
l'AE Talaia va
organitzar
l'Aplec de Tar-
dor a I'ermita
de Lurdes: la
primera epoca
amb una
acampada in- L'ermita de Lurdes. Oibuix: Antoni Ordovés

closa (previ
permís d'uns antics propietaris de
la finca). Un equip de persones,
gent excursionista, amb noms i
cognoms, s'esíorcaren, alternant-
se amb entusiasme, altrament els
Amics de la Sardana. Sense
aquesta aportació cívica, gairebé
anónima, les comunitats serien
un tant més o, torea més empo-
brides?

t'Impetu del Cross fins al cim
de la Talaia i Lurdes atreuria molt
de jovent de la nostra ciutat que
s'enqresca vers aquest caire de
I'atletisme i que l'Argimir Granell
batalla per estructurar la prova. O
bé escalant la paret pels compo-
nents del GEAM. O rnossen
Manuel Roig (un deis antics so-
cis que fou de I'Agrupació) ofici-
ant una Missa. O el so vibrant de
les cobles o, memorant I'any Fa-
bra o, recaptant diners per al mo-
nument al President Macla. Rei-
vindicant el Cant deis Segadors,
i deis Adéus ...

Fa dotze anys que es va
deixar de convocar l'Aplec de Tar-
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dor a Lurdes per motivacions pre-
cisades en el seu dia. t'errnita
pertany al veí municipi de Caste-
lIet i la Gornal, pero només queda
a set km de Vilanova, per la car-
retera de l'Arboc: una hora i mitja
a peu. Sovint és de comú l'arnne-
sia qenerica en I'efecte d'encoma-
nar-se quan hom deixa I'actiu per
I'esva"ida que promou el temps
oblidadís.

S'ha d'esperar que, en ser I'er-
mita de Lurdes dins del Parc del
Foix, algun ressort deu haver-hi
per rescatar el conjunt de I'en-
sulsiament total. Encara que
I'edifici no presenti un ínteres ar-
queoloqic rellevant, sí que ho ha
tingut per a la comarca com a 1I0c
d'acolliment, de trobada, de lIeu-
re; el que ha representat per a
unes generacions. Valoracions
suficients perque el Lurdes gar-
rafenc pugui quedar protegit i dig-
nificat.
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