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Història de l’església vella de Sant Cristòfol de Begues (s. X-XXI)

Josep Lligadas Vendrell (Grup Tres Torres de Viladecans)

Manel Edo, Josep Campmany, Mª Josefa Villalba, Montserrat Sanz, Xavier Parellada
(CIPAG - Centre d’Estudis Beguetans)

10:15 L’evangeli transparent de Llucià Navarro
Francisco Javier Clemente (GREHIC. Grup de Recerques Històriques de Castelldefels)
10:45 Pausa cafè
11:15 Les capelles dedicades a Santa Maria Magdalena a Gavà
Josep Campmany Guillot (Centre d’Estudis de Gavà)
11:45 Esglésies i ermites de Sant Boi de Llobregat
Mª Lledó Barreda i Casanova, Carles Serret i Bernús
(Museu de Sant Boi de Llobregat - Arxiu Històric Municipal de Sant Boi de Llobregat)
12:15 L’antic cementiri i els enterraments a Sant Climent de Llobregat
Jaume Vendrell i Condeminas (+de 1000. Històries de Sant Climent de Llobregat)
12:45 Visita a l’ermita de Sales
14:00 Dinar de germanor

COMUNICACIONS
16:00 Els espais de culte a Viladecans durant l’Edat Mitjana
Mireia Comas Via (Grup Tres Torres de Viladecans)
16:20 Implantació d’un centre de culte musulmà a Viladecans
Luis Miguel Narbona Reina (Oficina de Patrimoni Cultural - Ajuntament de Viladecans)
16:40 Primeres manifestacions de religiositat durant la Prehistòria recent del massís de Garraf
Manuel Edo, Pablo Martínez
(CIPAG. Col•lectiu per a la Investigació de la Prehistòria i l’Arqueologia de Garraf-Ordal)
17:00 L’Ermita de Santa Eulàlia, un origen incert
Elicinia Fierro Milà, Victor Mata i Ventura (CIPAG – Centre d’Estudis Beguetans)
17:20 Gènesi de l’església de Santa Eulàlia, de Castelldefels
Francisco Javier Clemente (GREHIC. Grup de Recerques Històriques de Castelldefels)
17:40 Pausa - cafè
18:00 Una església catòlica del segle XXI. Nostra Senyora del Carme, de Castelldefels
Arturo Corugedo (GREHIC. Grup de Recerques Històriques de Castelldefels)
18:20 Un lamentable exemple de destrucció del patrimoni artístic: La capella de l’Assumpció de Gavà
Judit Subirachs Burgaya (Centre d’Estudis de Gavà)
18:40 L’ermita de Bruguers. Entre la devoció i l’excursionisme. 1878 – 1978
Vanessa Rodríguez Fornos (Centre d’Història de Gavà)
19:00 L’Ermita de Sant Pere de les Puelles i la seva necròpolis
Mª Lledó Barreda i Casanova, Andrea López López (Museu de Sant Boi de Llobregat)
19:20 Eremitisme a Sant Boi de Llobregat?
Xavier Sánchez i Torres (Centre d’Estudis Santboians)
19:40 Símbols de l’església a Sant Climent
Sebastià Herreros Agüí (+de 1000. Històries de Sant Climent de Llobregat)
20:00 Espiritualitat en capelles i ermites d’Eramprunyà en el jove Ausiàs March i família
Jaume Alavedra i Regàs (Viladecans)
20:20 Cloenda i convocatòria per a la X Trobada

PÓSTERS
Els documents de procedència i temàtica religiosa de l’Arxiu Municipal de Viladecans
Xavier Calderé i Bel, Àngels González Vera, Manuel Luengo Carrasco
Arxiu Municipal de Viladecans – Ajuntament de Viladecans

Els documents de l’Arxiu Parroquial de Sant Joan de Viladecans

Xavier Calderé i Bel, Àngels González Vera, Manuel Luengo Carrasco
Arxiu Municipal de Viladecans – Ajuntament de Viladecans

Els noms de Déu: toponímia sacra a Viladecans

Josep Lluís Gallardo i Sedano, Manuel Luengo Carrasco
Oficina de Patrimoni Cultural – Ajuntament de Viladecans

La destrucció de l’església parroquial de Sant Joan de Viladecans, juliol de 1936
Manuel Luengo Carrasco
Viladecans

Indicis de cultes pagans a l’ermita de Sales, Viladecans

Juana María Huélamo Gabaldón (KuanUm!)
Museu de Viladecans – Ajuntament de Viladecans
Josep Maria Solias Arís (KuanUm!)
Museu de l’Hospitalet de Llobregat – Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat

Espiritualitat de les dones Deodates a l’ermita de Sales a la Baixa Edat Mitjana
Jaume Alavedra i Regàs
Viladecans

Església evangèlica a Castelldefels

Aina Alemany
Grup de Recerques Històriques de Castelldefels

Portalada de l’ermita de Bruguers
Marta Artola Pino
Centre d’Estudis de Gavà

L’antiga església parroquial de Gavà, de la construcció a la destrucció (1622-1936)
Josep Campmany Guillot
Associació d’Amics del Museu de Gavà
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PONÈNCIES

L’Ermita de la Mare de Déu de Sales, un espai
de confluències

Història de l’església vella de Sant Cristòfol
de Begues (s. X-XXI)

Josep Lligadas Vendrell
Grup Tres Torres de Viladecans

Manel Edo, Josep Campmany, Mª Josefa Villalba,
Montserrat Sanz, Xavier Parellada
CIPAG - Centre d’Estudis Beguetans

Després de gairebé quaranta anys d’estar en obres,
d’excavacions, de restauració de pintures i de rehabilitació de l’edifici, sembla que aviat arribarà l’hora
de tornar a obrir l’ermita i de permetre fruir de les seves múltiples riqueses: els nou-cents anys d’història
religiosa, cultural i social, les riqueses pictòriques i
arqueològiques que aquests darrers anys han sortit a
la llum, i la possibilitat d’utilitzar aquest espai tan rellevant per dur-hi a terme actes culturals de qualitat.
Amb aquesta ponència voldria, en primer lloc, oferir
un relat de les riqueses de tot tipus que l’ermita conté, tal com jo les percebo i valoro. I, en segon lloc,
destacar alguns aspectes que crec que caldria vetllar
d’una manera especial per evitar que part d’aquestes
riqueses es perdin a causa d’un tractament inadequat del conjunt. És a dir, un tractament que només
es fixés i valorés determinats aspectes d’aquestes
riqueses i deixés de banda, eliminés, altres aspectes
que formen igualment part del nostre patrimoni. I és
que, encara que sembli que no ens n’hàgim adonat
gaire, tenim a les mans una oportunitat única on puguin confluir i on es puguin visibilitzar els molt variats
rostres que un edifici com aquest ofereix.

El primer escrit que esmenta l’església de Sant Cristòfol de Begues és del 980, poc després de la primera referència del castell d’Eramprunyà (957). Inicialment depenia de Sant Miquel d’Eramprunyà i no és
fins al 1264 que es documenta com a parròquia. Amb
el creixement demogràfic, el temple esdevé petit i
finalment al s. XVI s’autoritza substituir-lo per un de
nou més gran, que és l’església renaixentista existent actualment i que popularment s’anomena “església vella de la Rectoria”. Als anys 30 del s. XX el
culte es traslladà a una nova església al centre del
nucli urbà format i consolidat al s. XIX.
L’església –i també l’arxiu, sants, etc.- fou salvada
pels veïns el 1936 d’un intent d’incendiar-la, i del projecte municipal d’enderroc de 1958. L’any 2001 de
nou els veïns van alertar del greu estat de conservació i finalment, l’any 2002, Ajuntament i Bisbat signaren un conveni per restaurar-la. El CEB va aconseguir que al projecte ja aprovat s’afegís una excavació
d’urgència.
Aquesta, duta a terme el 2005 a l’absis i a la sagristia, va permetre documentar dues necròpolis anteriors a la construcció de l’església actual i, en conseqüència, pertanyents a alguna església anterior.
Una sota l’absis, que d’acord amb les datacions C14
correspon als segles XV i XVI; i l’altra sota la sagristia i a més profunditat, on s’ha trobat una tomba
antropomorfa excavada a la roca mare amb el seu
esquelet, la datació C14 del qual situa entre els segles X i XI. Alhora, en direcció W-E es descobrí un
mur que podria correspondre a l’església inicial o a
alguna reforma posterior, ja que l’aparell constructiu
sembla respondre als segles XII-XIII, i que semblava tenir continuïtat dins la Rectoria vella adossada a
l’església.
Posteriorment, el propietari de la Rectoria vella repicà pel seu compte el mur mitger, i descobrí el que
sembla la porta del temple antic i també dues parets
més, de forma que restarien dempeus i gairebé senceres 3 de les 4 parets de l’edifici.
Queda pendent excavar part de l’absis i sagristia, i
sobretot la rectoria vella, a la recerca de les restes
de l’absis i de la possible església primitiva del s. X.
L’any 2012 l’Ajuntament va incoar el procediment per
declarar-lo BCIL, però malgrat l’informe favorable de
la Diputació i de la Comissió de Patrimoni, no s’ha
aprovat. Convindria afegir al conjunt la rectoria vella.
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L’evangeli transparent de Llucià Navarro
Francisco Javier Clemente
Grup de Recerques Històriques de Castelldefels
La preocupació de Llucià Navarro i Rodon (19242007) per plasmar la temàtica religiosa acompanyà
el mestre tota la vida. Pintura de gran format o amplis
vitralls amb estructura de formigó van ser un instrument idoni. Aquesta producció té un fort segell personal i és fàcilment recognoscible. Ens centrem en les
realitzacions fetes amb lloses de vidres de colors que
trobem al territori de l’antiga Baronia d’Eramprunyà i
que representen episodis de la vida de Jesús.
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de triomf com ara les escenes de la Resurrecció i
Ascensió, a les que s’afegeix la Pentecosta.
Els episodis que trobem plasmats en vitrall il•lustren i
reinterpreten aspectes fonamentals del missatge que
contenen els evangelis. S’han tractat fent que el dibuix marqui l’eficàcia expressiva de la totalitat de
l’obra vista. El traç contundent l’ha dotada de força.
Aquesta capacitat d’impacte sobre l’espectador s’ha
acompanyat d’un magnífic equilibri compositiu que
ha jugat amb les formes i, especialment, amb els jocs
cromàtics aportats pels vidres de colors. Tot plegat
ens sembla un interessant llegat artístic present als
centres de culte esmentats, així com en altres que
ens ajudaran a comprendre l’abast de la producció
de l’artista estudiat.

Les capelles dedicades a Santa Maria
Magdalena a Gavà
Josep Campmany Guillot
Centre d’Estudis de Gavà

Hi ha un parell d’exemples magnífics que es troben
a Viladecans. El primer, al lloc que s’havia concebut
com a capella del col•legi Modolell (escola Germans
Gabrielistes de Viladecans). Aquí la inspiració ve
dels miracles de la conversió de l’aigua en vi, esdevingut a Canà, i de la multiplicació de pans i peixos;
també hi ha una visió del Calvari. En el segon exemple, a l’església de Nostra Senyora de Sales, obra
de Robert Kramreiter Klein, es fa un recorregut pels
darrers compassos de la vida de Jesús que defuig el
tractament exclusivament tràgic. S’inclouen episodis

El lloc on avui hi ha l’ermita de Bruguers es coneixia,
encara no fa tant, per un altre nom: el Sitjar, que ve
de la mateixa arrel llatina que sitja, que és un dipòsit
sota terra on es guarda el blat i altres grans, llavors,
farratges, minerals o altres productes.
El lloc del Sitjar està impregnat de religió des de fa
molts anys, tot i que la devoció no es concretava
sobre la mateixa imatge que avui en dia. Podríem
potser remuntar-nos fins i tot a èpoques pretèrites,
abans de l’arribada del cristianisme a les nostres terres, potser per la necessitat que des de l’antiguitat
més remota han sentit els homes de posar sota
la protecció divina els llocs especials, sobretot si
aquests són dipòsits d’aliments o fites importants en
itineraris i camins.
En aquest indret, abans de venerar-s’hi l’actual imatge de la Mare de Déu de Bruguers, s’hi venerava a
Santa Maria Magdalena, un culte que es popularitzà
a Europa al llarg dels segles XII i XIII. En el nostre
cas, la capella està documentada a finals del segle
XIII, i n’apareixen com els benefactors els senyors
del castell.
Amb l’arribada dels Marc al domini de la baronia, la
imatge fou traslladada a una nova capella construïda
al costat del castell de la Roca, situat entre Gavà i
Castelldefels. Allà, Santa Maria Magdalena va continuar sent venerada fins a la revolució liberal. De
fet, un historiador del segle XX que va tenir accés a
l’arxiu parroquial abans que fos cremat, indica que la
darrera romeria que s’hi va fer fou el 1836.
Actualment no queden restes de l’ermita, ni se n’ha
pogut mai determinar arqueològicament amb exac-
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titud el seu emplaçament. La seva existència, però,
fou ben certa, com testimonia la continuïtat documental d’aquest culte des del segle XIII fins al XIX.
En aquesta ponència seguirem les petges documentals d’aquest desaparegut culte local, a través
dels diversos canvis d’emplaçament i de les variades vicissituds per les que ha passat.

Esglésies i ermites de Sant Boi de Llobregat
Mª Lledó Barreda i Casanova, Carles Serret i Bernús
Museu de Sant Boi de Llobregat - Arxiu Històric
Municipal de Sant Boi de Llobregat

Introducció
Els orígens de l’actual ciutat de Sant Boi de Llobregat, entesa com a nucli de població estable, cal
anar a cercar-los -com a tants d’altres indrets de la
rodalia- a l’alta edat mitjana. Les referències escrites més remotes ens remeten a dues institucions:
l’antic “Castell”, expressió del feudalisme senyorial
i l’antiga “Parròquia de Sant Baldiri”, expressió del
domini diví per sobre de lo terrenal.
El nostre treball se centrarà en enumerar cronològicament i analitzar alguns aspectes del paper jugat per l’antiga “Parròquia” santboiana, des del 965
(data del primer esment documental) i fins la seva
divisió, mil anys després (decret del bisbe Modrego
del 5 de juliol de 1966), amb l’erecció de 4 noves
parròquies per tal d’atendre les necessitats espirituals d’una població -en constant creixement- i que
ja s’acostava als 50.000 habitants.
I. Parròquia de Sant Josep Obrer (Casablanca Camps Blancs).
II. Parròquia de Maria Auxiliadora (Marianao).
III. Parròquia de Sant Pere Apòstol (Molí Nou - Ciutat Cooperativa).
IV. Parròquia de Montserrat (Vinyets - Molí Vell).

Esglésies i ermites
A banda de l’església parroquial de Sant Baldiri,
hi ha hagut d’altres edificis religiosos (esglésies i
ermites), repartits pel territori, que han jugat -i juguen- un destacat paper per la seva vinculació a
les antigues jurisdiccions feudals (Quadres) o a ordes religioses diverses.
La historiografia documental (des d’antic) i
l’arqueologia (aquestes darreres dècades) ha anat
afegint informació i reflexions que intentarem ordenar i oferir, al públic d’avui, des d’una perspectiva
analítica territorial.

L’antic cementiri i els enterraments a Sant
Climent de Llobregat
Jaume Vendrell i Condeminas
+de 1000. Històries de Sant Climent de Llobregat
Sens dubte l’església de Sant Climent de Llobregat
va ser el nucli vertebrador que va facilitar l’aparició
d’un poble i una parròquia als que va donar nom. I
des del seu origen, i en el seu primitiu edifici, també va començar a albergar els seus difunts.
A dins o al voltant de la nau es van enterrar els seus
primers habitants. Damunt seu han pregat i han fet
la seva vida des de fa més de mil anys els seus
hereus, seguint el ritme que marcava la religiositat
i la seva vessant notarial en cada moment. Tot regit
per l’Església des del naixement fins més enllà de
la mort. No en va, la parròquia va preservar els
cossos, el registre i el llegat dels documents que
confirmen el pas per la vida terrenal de dotzenes
de milers de climentons que ens han precedit.
El llegat del món medieval que acompanya aquest
poble pren forma ens els antics testaments dels
seus habitants. En un món on el cos és fràgil i
l’esperança de vida curta, el testament serveix per
fer memòria del passat, ordenar el present i preveure el futur. A més d’organitzar la deixa del patrimoni, permet obrar per a la salvació del testamentari i al seus avantpassats. Esdevé un passaport
cap a la vida eterna i acompanyat de bones obres
i deixes pietoses facilitarà el trànsit al trànsit a la
vida eterna.
Els llibres de registres d’òbits permeten observar
com s’han realitzat els enterraments a Sant Climent de Llobregat des de 1610 i veure en ells el
reflex de la seva vida.
Si els primers difunts es van enterrar dins de
l’església, amb el temps es va fer necessari disposar els difunts al seu exterior. Tot i aquesta necessitat, algunes famílies climentones continuaven
posseint un vas d’enterrament a l’interior del temple, com a mostra de que les diferències socials i
econòmiques es mantenien després de la vida.
A Europa, les corrents racionalistes i higienistes de
finals dels segle XVIII i d’inicis del XIX van plantejar
els trasllat dels cementiris a l’exterior de les poblacions. A Sant Climent es concreta aquesta necessitat l’any 1889, quan els costats de Tramuntana i de
Llevant del pujol on s’enclava l’església han quedat
desbordats després de segles d’enterraments.
El primer de gener de l’any 1891, s’inaugurava el
nou cementiri al Soleil del Susu, en una cerimònia
digna de recordar. Endarrere quedaven els antics
rituals i aquella convivència entre vius i morts que
havia acompanyat Sant Climent des dels seus inicis.
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COMUNICACIONS
Els espais de culte a Viladecans durant
l’Edat Mitjana
Mireia Comas Via
Grup Tres Torres de Viladecans
El terme de Viladecans, tot i dependre eclesiàsticament de la parròquia de Sant Climent de Llobregat
fins al 1746, comptava amb diversos espais de culte:
Sant Joan de Viladecans, Sant Llorenç de les Canals
i també Santa Maria de Sales. A partir de l’anàlisi de
les visites pastorals, així com també altre tipus de documentació, analitzarem la vida religiosa que tingué
lloc a Viladecans durant els segles medievals, però,
especialment ens fixarem en la presència de deodates. La capella de Santa Maria de Sales estigué a càrrec d’una comunitat de tres o quatre deodates entre
finals del segle XIII i principis del segle XIV. La primera notícia que tenim sobre l’existència d’aquesta comunitat femenina és de l’any 1275, però, tanmateix,
va acabar desapareixent vers el 1333, per manament del bisbe de Barcelona. Cal dir, però, que tenim
també notícia sobre la presència de deodates a Sant
Joan de Viladecans. Són les referències com aquesta les que permeten establir un mapa de comunitats
de deodates escampades pel territori d’Eramprunyà,
atès que la seva presència ha estat també documentada en altres indrets, com ara l’ermita de Bruguers
o l’antiga capella de Sant Salvador dels Arenys, a
Castelldefels.

Implantació d’un centre de culte musulmà a
Viladecans
Luis Miguel Narbona Reina
Oficina de Patrimoni Cultural - Ajuntament de Viladecans
La mesquita de Viladecans (oratori) va ser autoritzada pel Govern Civil al febrer de 1986, amb seu al
carrer de Joan Fiveller. La junta estava formada per
unes 25 persones. Per a la creació de la mesquita
(oratori) no es van emprar subvencions d’institucions
marroquines o islàmiques, sinó que es va sufragar
mitjançant quotes que van arribar a convertir-se en
mensualitats recollides entre veïns musulmans de
Viladecans.
Des del primer moment de formalització de
l’associació islàmica local hi havia la voluntat
d’aconseguir una seu per a la mesquita més gran i
digna. Durant més de 12 anys, mitjançant una quota
a simpatitzants recollida pels centres de reunió de la

comunitat a Viladecans i pobles limítrofs es va anar
acumulant diners per aconseguir la nova seu. Aspiració que es va culminar el 2002 amb la compra d’un
ampli local a la carretera del Prat.
Els veïns mai van manifestar un conflicte amb la
mesquita ubicada al carrer de Joan Fiveller. Malgrat
que el nou local es trobava a la mateixa illa que la
històrica seu de la mesquita, al córrer la notícia de
la compra del local per part de l’associació islàmica
va esclatar el conflicte amb els veïns. Aquest es va a
dilatar uns anys passant per diverses fases de gravetat fins que finalment el 2006 es va expedir el permís
d’obertura després de superar la inspecció municipal
corresponent.

Primeres manifestacions de religiositat durant
la Prehistòria recent del massís de Garraf
Manuel Edo, Pablo Martínez
Col•lectiu per a la Investigació de la Prehistòria i
l’Arqueologia de Garraf-Ordal
A mesura que al massís de Garraf avancen les investigacions científiques en prehistòria, van sorgint
diverses manifestacions que depassen el caràcter de
merament objectes o espais d’ús quotidià i que hem
de integrar a la categoria de manifestacions rituals,
simbòliques o religioses. Centrats en el neolític i el
calcolític, des de l’Encantat de Begues, passant per
la Venus de Gavà, la significació de la cal•laïta i fins
arribar a les mines, dòlmens i coves sepulcrals del
massís, tot un seguit de manifestacions tant materials com immaterials permeten començar a dissenyar un esbós del que podria ser l’entorn simbòlic de
les diverses societats neolítiques de la nostra contrada.
En aquesta comunicació farem un repàs exhaustiu
de les manifestacions amb aquestes característiques
que han estat localitzades al NE del massís i intentarem extreure’n les primeres conclusions generals de
caire interpretatiu.

L’Ermita de Santa Eulàlia, un origen incert
Elicinia Fierro Milà, Victor Mata i Ventura
CIPAG – Centre d’Estudis Beguetans
L’ermita de Santa Eulàlia és una edificació religiosa
situada al cap de munt del puig que duu el mateix
nom, que es troba a la banda nord-oest del municipi de Begues, i està envolta per la plana de Can
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Sadurní , el pla de l’Alzina i el turó de Mas Pasqual.
En l’actualitat la capella està en mig d’una pineda,
esclarissada per la ventada de 2011, amb el sotabosc de matollar baix i dens propi de garriga. Aquest
imatge és ben diferent de la que ens ofereixen les
fotografies conservades de la primera meitat del s.
XX, on podem veure l’ermita isolada i sense arbres
al seu voltant.
Aquest ermita tradicionalment ha tingut un paper important en la vida dels beguetans i beguetanes, i tot i
que fins el 2014 formava part de la propietat de Can
Sadurní, el seu ús tradicionalment ha estat públic,
per aquest motiu l’ajuntament de Begues la va adquirí firmant un conveni amb la família fins a les hores
propietària. És en aquest moment que es planteja la
seva rehabilitació, i en iniciar els treballs es posa de
manifest la seva antiguitat, doncs es deixen al descobert restes constructives que ens parlen d’un temple
anterior amb una fisonomia diferent a l’actual.
Fins l’inici de les investigacions, que han permès els
estudis que motiven aquesta ponència, es desconeixia per complet l’origen d’aquest temple i es creia
que tenia un origen modern, certament no hem resolt
aquesta qüestió, però si que ara tenim més dades
i coneixem molt millor el paper que aquest temple
ha tingut dins la comunitat beguetana al llarg dels
segles i com ha anat canviant la fisonomia d’aquest
edifici per seguir donant cabuda als actes i tradicions
que fins avui han perdurat.
En el present treball tenim la intenció de fer un breu
repàs al que hem pogut documentar sobre l’evolució
constructiva d’aquest edifici i a les dades documentals que ens donen unes pistes de la seva antiguitat
i de la importància que tradicionalment ha tingut dins
les celebracions religioses del poble de Begues.

Gènesi de l’església de Santa Eulàlia, de
Castelldefels
Francisco Javier Clemente
Grup de Recerques Històriques de Castelldefels
Al barri de Bellamar, de Castelldefels, es troba una
església catòlica dedicada a Santa Eulàlia. A la façana principal trobem les pistes que emmarquen les dates de la seva execució material. A la dreta és visible
una inscripció feta a la primera pedra del temple que
informa de la seva col•locació, el 1962. A l’esquerra
es troba, en un dels blocs de vidre que conformen
un gran vitrall de formigó amb que es tanca el recinte sagrat, el nom Raventós i una altra data: [19]68.
L’església és la de més senzilla factura de totes les
del terme municipal de Castelldefels. Va ser projectada per Nil Tusquets Cabirol, l’arquitecte municipal
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del moment. Consta d’una única nau i té adossat un
campanar. No sembla ser que les dificultats tècniques poguessin explicar la tardança en la seva finalització. Ens proposem posar llum sobre el tema.
El terreny sobre el qual s’aixeca l’edificació religiosa
va ser obsequiat a la parròquia de la població pel
gran propietari de la zona, el senyor Viñas, qui també era alcalde de Castelldefels. Això no obstant, les
dificultats financeres per aixecar el temple, no eren
poques. Aquest extrem quedarà provat per la documentació que consignarem. La solució de les dificultats, però, vindrà donada per l’oferiment d’una empresa privada a canvi d’uns terrenys sobre els que
l’Església tenia drets.

Una església catòlica del segle XXI.
Nostra Senyora del Carme, de Castelldefels
Arturo Corugedo
Grup de Recerques Històriques de Castelldefels
A mitjans de l’última dècada del segle passat, ja
acabat i en ús el temple catòlic de Nostra Senyora
de Montserrat, al barri de Vistalegre, la parròquia de
Castelldefels podia, i va decidir, donar un impuls a la
construcció d’un quart temple catòlic per a la ciutat.
L’alcalde Agustín Marina va proposar a la parròquia la
seva ubicació al carrer Arenys. La situació geogràfica
no era exactament corresponent a la zona de la platja,
com s’havia previst en un principi, però era relativament accessible als seus veïns i, alhora, permetia ampliar la zona d’influència de la nova església a altres
zones residencials de la ciutat, com ara Can Bou.
L’arquitectura del temple que es va projectar és interessant. De fet, l’església del Carme va ser inclosa
com a punt d’interès de Castelldefels a la campanya
“Turisme 24 hores” engegada per l’Ajuntament l’any
2007.
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L’edifici religiós, projectat per l’arquitecte Jaume Miret i Mas, del grup MMAR, té la particularitat de la
seva planta triangular, condicionada per l’entorn de
la parcel•la. Això, lluny de ser un inconvenient, facilita que el temple tingui la possibilitat de tenir capacitats variables adequades a les característiques d’ús.
S’ha de tenir en compte que el nombre d’assistents
als serveis religiosos presenta grans variacions, depenent del moment de l’any.
Exteriorment, i a distància, el més notable de la construcció, són les tres torres que allotgen les campanes, agulles metàl•liques, en forma d’estilitzades
piràmides de base triangular, projectades amunt,
que parlen de l’espiritualitat que traspua l’edifici. Les
tres torres, i la reiteració de motius triangulars, podria
suggerir a alguns la representació de la Santíssima
Trinitat. Altres, tanmateix, volen veure en les tres
agulles altes, l’evocació dels pals d’una nau i ho relacionen amb el caràcter mariner del culte a Ntra. Sra.
del Carme, titular del temple.
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formava part del conjunt d’instal•lacions d’una comunitat de religioses, les germanetes de l’Assumpció,
habituals usuàries d’aquell recinte de culte que també s’obria al públic els dies festius.
L’eficàcia de la labor d’equip en la concepció d’aquell
espai de recolliment espiritual ja va ser destacada en
alguna publicació de l’època, en tractar-se d’un magnífic exemple d’integració de les arts que fusionava
arquitectura, escultura, mobiliari i vitralleria.
Joan Barangé (Barcelona, 1931-2006), arquitecte
que signà el projecte, apostà per l’art d’avantguarda
i comptà amb la col•laboració de l’escultor Josep M.
Subirachs (Barcelona, 1927-2014), considerat un
dels màxims exponents de la plàstica catalana de la
segona meitat del segle XX, i del pintor Josep M. Mejan (Barcelona, 1942).
L’arquitecte va dissenyar un espai racionalista i
funcional. Les vidrieres, dissenyades per Josep M.
Mejan, amb estructura de ciment i vidres de colors
tallats, s’integraven completament en l’arquitectura.
Pel que fa a les aportacions de Josep M. Subirachs,
consistiren en un crucifix de bronze d’estil expressionista que penjava del sostre i presidia l’espai, el
sagrari i tres elements de formigó amb estudiades
diferenciacions texturals: altar, ambó i seu.
L’any 1978 l’edifici en el qual s’integrava la capella, situat al carrer d’Àngela Roca de Gavà, deixà de ser regentat per la congregació de monges de l’Assumpció
i fou cedit a les germanetes dels pobres, que van
instal•lar-hi una residència per a gent gran, fins que
el juliol del 2004 es van vendre l’edifici a una societat
privada laica que el continuà gestionant com a residència geriàtrica. L’any 2006 l’Ajuntament de Gavà
aprovà el projecte de reforma presentat pels nous
propietaris, reforma que va suposar l’enderrocament
de la façana sud de la capella i la destrucció del seu
interior i dels vitralls.

L’ermita de Bruguers. Entre la devoció i
l’excursionisme. 1878 – 1978
Vanessa Rodríguez Fornos
Centre d’Història de Gavà

Un lamentable exemple de destrucció del
patrimoni artístic:
La capella de l’Assumpció de Gavà
		
Judit Subirachs Burgaya
Centre d’Estudis de Gavà

L’any 1968 es construí a Gavà una sòbria capella que
significà un exemple singular d’un nou concepte d’art
sacre a Catalunya i a tot l’estat espanyol. La capella

La veneració de la Mare de Déu de Bruguers es remunta a finals del segle XII i inicialment s’ubicava en
una cova transformada en capella a tocar del castell
d’Eramprunyà. Després de la Guerra Civil Catalana,
l’any 1476, el castell va quedar destruït i la vella ermita -que havia estat promoguda per la família Marchenderrocada.
L’actual ermita de Bruguers -coneguda antigament
com Santa Maria del Sitjar- apareix documentada
des del segle X sota l’advocació de Santa Maria
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Magdalena. L’any 1327, l’aleshores senyor del castell Pere Marc resol traslladar-ne el culte a una nova
capella aixecada entre Gavà i Castelldefels, i l’ermita
del Sitjar queda abandonada. No és fins a principis
del segle XVI que les autoritats d’ambdós municipis recuperen aquesta seu per allotjar-hi la Mare de
Déu de Bruguers. D’aquesta manera, el 15 de juny
de 1509 els feligresos baixen la imatge en processó des de la primigènia capella derruïda, i d’ençà,
diversos pobles de l’antiga baronia commemoren
l’esdeveniment amb un romiatge anual.
La celebració d’aquest aplec ha contribuït a convertir la zona de Bruguers -que inclou la Font del
Ferro, l’ermita i el castell- en un àrea tradicional
d’esbarjo per als habitants de la zona. Però l’atractiu
d’aquest indret ha transcendit l’àmbit local, i des de
finals del segle XIX s’ha convertit en una fita per a
l’excursionisme a Catalunya. La proximitat de Barcelona, l’arribada del tren a Gavà, la singularitat de
l’entorn natural i el caràcter romàntic de les ruïnes
del castell van fer que aquest paratge esdevingués
un pol d’atracció per als excursionistes catalans de
finals del segle XIX i principis del XX.
L’objectiu d’aquesta comunicació és triple. Per una
banda, descriure l’evolució de l’aplec popular entre
finals del segle XIX i les acaballes del franquisme.
Per l’altra, recollir els testimonis que evidencien la
importància de la nostra ermita i del seu entorn més
enllà d’aquestes contrades. Finalment, mostrar el
vincle que, especialment des de la Renaixença, es
va establir entre territori, paisatge i nació.

L’Ermita de Sant Pere de les Puelles i la
seva necròpolis
Mª Lledó Barreda i Casanova, Andrea López López
Museu de Sant Boi de Llobregat

Introducció
L’ermita de Sant Pere de les Puelles de Sant Boi
de Llobregat es va construir sobre els antics territoris de la frontera amb Al-Àndalus dels segles
VIII-XIX. Durant els anys finals del segle IX es
va iniciar el moviment d’ocupació de les terres
abandonades i quasi desèrtiques per part de
famílies pageses, a vegades eren dones soles,
com coneixem algun cas a Sant Boi, que cercaven una millor sort en llocs perillosos com la
frontera. Aquests pagesos i pageses van convertir-se en propietaris de les seves terres, ja que
el comte els concedia la propietat en el moment
que les posaven en explotació, d’aquesta manera
s’assegurava el domini del territori a canvi de la
seva protecció.
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L’Ermita de Sant Pere de les Puelles
L’ermita de Sant Pere, es va construir abans dels inicis del segle XI, ja que tenim constància de la seva
existència en dos documents de l’any 1004 i 1011 del
Cartulari de Sant Cugat, en els quals apareix com a
església. La seva construcció va ser provocada per
la necessitat d’atendre l’anima dels repobladors i repobladores, que es van anar instal•lant en la zona,
formant un barri al seu voltant. L’evolució del barri va
ser la mateixa: població dispersa, formada per petites cases de camp, masos i masies. L’ermita de Sant
Pere depenia del monestir de Sant Pere de les Puelles de Barcelona, monestir benedictí femení, fundat
al segle X amb el patrocini dels comtes de Barcelona, situat a l’actual plaça de Sant Pere de la ciutat de
Barcelona.
La construcció romànica de l’ermita de Sant Pere
comptava amb tres retaules de creuer, sagristia al
fons i a l’entrada amb un porxo o nàrtex, cobert de
teulada muntada sobre embigats de fusta. S’hi anava en processó el 20 de gener, el 16 d’agost i el dia
de les rogatives. A la capella hi havia l’altar de Sant
Pere, el de Sant Crist i de la Verge del Bon Part. La
imatge de la verge, que era de marbre, va ser traslladada a l’església de Sant Baldiri l’any 1826 (avui
desapareguda).
De l’ermita no n’ha quedat rastre, però si de la necròpolis associada, tot un conjunt de tombes datades
entre el segle IX i XI, que va ser excavada l’any 1984.
Aquest any 2016, l’Andrea López ha fet l’estudi de
les persones que van ser enterrades i recuperades
durant l’excavació, que malauradament no és la necròpolis sencera. El resultat de l’estudi es prou interessant.

Eremitisme a Sant Boi de Llobregat?
Xavier Sánchez i Torres
Centre d’Estudis Santboians
L’eremitisme es una forma de vida religiosa d’alguns
cristians que, per motius ascètics, es retiren a la solitud enmig de la natura. És un fenomen religiós que
els historiadors han datat en el seu inici en el S. III
amb la figura de Pau de Tebes el primer eremita conegut i Antoni, seguidor seu, a propagador de la vida
eremítica a l’Alt Egipte, des d’on s’estengué per tot
l’Orient.
L’any 1980, Montserat Pagès i Paretas, doctora en
història de l’art per la Universitat de Barcelona i que
en l’actualitat és la conservadora d’art romànic del
Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) des del
1990, va publicar en la revista núm. 1 de l’ “Acta historica et archaeologica mediaevalia” un interessant
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treball de recerca anomenat “La torre circular i els
eremitoris rupestres de Benviure, a Sant Boi de Llobregat”. En aquesta publicació Montserrat Pagès
posava de manifest la troballa d’un conjunt de 4 eremitoris “excavats a l’argila compacta del vessant esquerre de la riera anomenada avui Canons”. Aquest
eremitoris estaven al costat de les restes d’un poblat segons Montserrat Pagès que van desaparèixer
malauradament a la dècada dels anys 90 del segle
passat amb la construcció d’edificacions il•legals que
posteriorment es va legalitzar.
En aquest treball, Montserrat Pagés també manifesta que s’atreveix a anomenar-los eremitoris “per la
semblança que presenten respecte d’altres (...) ja
coneguts com els de Martorell”. També parla de “la
similitud amb l’eremitori rupestre del Llor, al mateix
terme de Sant Boi, que per la seva tipologia ha de ser
contemporani dels de Benviure”.
Pagès estableix també la possibilitat -sense afirmarho rotundament- que l’origen d’aquests dos conjunts
d’eremitoris podria ser el de “eremites que provenien
de la tradició visigòtica anterior” i el seu origen podria
estar al voltant del s. IX, en un territori despoblat i
que era terra de ningú en una precària frontera entre
el món cristià i musulmà.
El meu treball presenta la localització de fins a un
total de 9 de possibles eremitoris més en el terme
municipal de Sant Boi que sumat als 5 descrits per
Montserrat Pagès farien un total de 14. També parlaré de l’origen eremític -en aquest cas documentat- de
l’actual centre assistencial de les Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús.
Però, el principal objectiu de la meva ponència és
ser el punt de partida per iniciar una recerca arqueològica oficial en la gran majoria d’aquests possibles
eremitoris (en molt mal estat i amb greu perill de desaparició), per tal de determinar el seu origen històric
el més científicament possible.

Símbols de l’església a Sant Climent
Sebastià Herreros Agüí
+de 1000. Històries de Sant Climent de Llobregat
L’esser humà és un animal gregari. Des de l’inici dels
temps s’ha agrupat en famílies, tribus, viles, pobles,
ciutats, comarques, nacions o estats, des del punt de
vista territorial, de seguretat o de poder, però també
ho ha fet lliurament per afinitats socials i morals. Qui
no forma part d’una associació, un club, una coral,
una confraria, o, fins i tot d’un grup de WhatsApp o
de qualsevol xarxa social?
Sempre, tots aquest grups humans s’han dotat de
símbols identificadors que els representen i singula-

11

ritzen: des dels tartans familiars escocesos als escuts i banderes territorials o tots els símbols identificadors de clubs i associacions de tots tipus.
L’estudi d’aquets símbols ha creat un conjunt de ciències auxiliars de la història com són la vexil•lologia,
l’heràldica o la sigil•lografia.
En aquesta comunicació tractarem dels símbols de
l’església a Sant Climent de Llobregat que identifiquen tant el grup social comú com les diferents confraries i grups singulars que s’han organitzat a través
dels temps.

Espiritualitat en capelles i ermites
d’Eramprunyà en el jove Ausiàs March i
família
Jaume Alavedra i Regàs
Viladecans
L’objectiu és l’espiritualitat en capelles i ermites. La metodologia segueix interpretacions, com hermenèutica espiritual.
Els esdeveniments coetanis sacsejaren consciències:
onades de Pesta; el Cisma Avinyonenc i l’inquisidor Eymerich; revoltes antisemítiques del 1391; o el parany de
Casp, desencadenaren aversió. Tanmateix, mostrava els
delits simbòlics del poble, comunicats en forma de noms
bíblics: Cristòfol (Begues), Miquel (Eramprunyà), Magdalena (Brugués), Pere (Gavà), Joan Baptista i Maria de
Sales (Viladecans) o Sant Climent. El conjunt connotava
pietat Humanista.
La capella del castell es documenta testamentàriament
pel vicari comtal, Galí, com a Casa (domum s. Michaelis in
Erapruniano, 977). Pel XIV no tenia cementiri, abandonà
el culte pel 1327 i esdevingué, sufragània gavanenca,
traslladada al Sitjar. Dedicada al protector de l’Església
universal, esgrimia armadura i icona de l’egipci Anubis.
Documentem l’ermita romànica de Brugués, sota castell,
pel 1321. Tingué noms com Martí o Magdalena, assistida per capellà protegit dels March. Contenia relíquies de
sants.
La capella viladecanenca del Baptiste substituïa l’església;
i l’ermita de Sales acollia una comunitat d’infermeres guaridores, anomenades Deodates, les bones dones corresponents rurals a les Beguines flamenques.
Capella 367
ausella, apella, capella
Ermita 624
( — ita): confita, desconfita, ermita,
Església 2015
per la casa… per seny d ‘església.
Espiritals 1440
( — als): sals, espiritals, celestials
(March, Jaume, Diccionari de rims, 1921)
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Rimades reveladores del jove Ausiàs, preparant
el Cant Espiritual. El plany o lessus poenitentiae
s’anticipa en Jaume.
Finalment, Ausiàs expressa conflictes entre vida com
amor i mort com absència. L’objectiu moral del “jo”
manifesta el conflicte en el Cant espiritual; mentrestant el Cant moral és didàctic, contraposa amor i mort
a culpabilitat, penediment i atrició.
N’Ausiàs va morir el 3 de març de 1459 a València.
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Enterrat a la catedral, té una llosa sepulcral, prop de
la Porta de la Almoina. Tanquem amb l’esperit que
vola entre l’incerta vida i mort,
L’esperit, ple
de paor, volant va
a l’incert loch,
tement l’eternal dan;
tot lo delit
present deçà roman.
Qui és lo sant
qui de Mort no dubtà?

PÓSTERS
Els documents de procedència i temàtica
religiosa de l’Arxiu Municipal de Viladecans
Xavier Calderé i Bel, Àngels González Vera,
Manuel Luengo Carrasco
Arxiu Municipal de Viladecans – Ajuntament de
Viladecans
Entre els fons documentals conservats a l’Arxiu Municipal de Viladecans (AMVA) destaquen els generats per l’església catòlica o altres confessions religioses. Dins d’ells cal incloure un document aïllat
sobre obres parroquials del 1964 i un altre procedent
del Tribunal Ordinari Eclesiàstic del 1845. No obstant cal fer esment, sobre tot, al Fons de la Parròquia
de Sant Joan de Viladecans o la col•lecció de documents provinent de la Parròquia de Santa Maria de
Sales.
El Fons de la Parròquia de Sant Joan de Viladecans
conserva la llicència del vicari general de Viladecans,
Josep Ignasi Amigó, per fer la nova església al lloc
de Sant Joan de Viladecans, del 1728, així com el
decret de separació de l’església de Sant Joan de
Viladecans de la parròquia de Sant Climent; un document que duu data del 31 d’agost de 1746. Complementant aquests dos importants documents també
cal esmentar alguns documents sobre dotació del
clergat parroquial, de mitjan del segle XIX i un informe, amb data atribuïda entorn als anys 1863-1870,
en què s’argumentaven les dissidències existents
aleshores en entre el Consistori Municipal i el capellà
del poble. A més, a aquest fons també es poden associar un seguit de 32 imatges procedents del mateix
arxiu parroquial, així com la col•lecció documental
Joan Bassolas que agrupa una bona part de l’arxiu
personal de qui fou mossèn de Viladecans, Andreu
Samaranch i Albi, entre 1897 i 1917.
La col•lecció de documents procedents de la Parròquia de Santa Maria de Sales agrupa un expedient que informa de la creació d’aquesta nova parròquia erigida en honor a la patrona de Viladecans;
també conté una estimable col•lecció de 74 imatges

datades de mitjan dels anys 60 que testimonien les
obres de construcció i activitats religioses d’aquesta
església.
Al marge dels fons generats per l’Església una part
gens menyspreable de la documentació del Fons de
l’ajuntament de Viladecans ens testimonia les relacions entre l’administració municipal i l’església catòlica, al llarg del segle XIX i XX. Les actes del Ple de
l’Ajuntament o la sèrie de correspondència general
d’Entrada en són un gran exemple, encara que no
els únics on poder fer recerca sobre aquest important
tema.
Finalment, gran part de les fotografies de l’Arxiu
d’Imatges de l’Arxiu Municipal ens ajuden a documentar l’activitat ciutadana viscuda a redós de
la religió i de l’església, durant bona part del segle
XX: batejos, comunions, casaments, reportatges
de construccions d’esglésies o processons són una
constant en molts reportatges tant en fons de fotògrafs locals (Josep Sánchez Rios, Francesc Piñol i
Bosch o Secundí Roca Roca) com en col•leccions
ciutadanes.

Els documents de l’Arxiu Parroquial de Sant
Joan de Viladecans
Xavier Calderé i Bel, Àngels González Vera,
Manuel Luengo Carrasco
Arxiu Municipal de Viladecans – Ajuntament de
Viladecans
L’acte de col•locació de la primera pedra de l’església
de Sant Joan de Viladecans es va fer l’any 1728. Deu
anys després es va poder erigir el nou temple i el
31 d’agost de 1746 es produí l’erecció canònica de
la parròquia, independent de la de Sant Climent de
Llobregat.
La formació de l’administració parroquial va iniciar la
generació de documentació que anà nodrint l’Arxiu
Parroquial de Sant Joan de Viladecans, documentació que Manuel Luengo, arxiver de l’Arxiu Municipal
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de Viladecans, va tenir oportunitat de classificar
i catalogar a finals de la dècada dels anys 1980.
Un resum d’aquell catàleg, es difon ara en el marc
d’aquesta Trobada d’Estudiosos.
El fons històric d’aquest arxiu està conformat per
unes vint-i-sis caixes normalitzades: un xic més de
3 metres lineals de documentació. Destaquen,++ per
damunt de la resta, els llibres sacramentaris formats
pels llibres de baptismes (des de 1732 a 1743; de
1746 a 1788; de 1829 a 1858, de 1918 a 1934 i
ja de forma ininterrompuda des del 1938); els libres
d’esposoris o matrimonis (de forma continuada des
de 1746) i els llibres d’òbits o defuncions (també de
forma continuada des de 1746). A banda, també ens
trobaríem amb consuetes i visites pastorals, inventaris de béns, relacions de difunts presents en l’antic
cementiri catòlic o llibres de comptes.
Una part significativa de la documentació és interessant per investigar l’empremta que van deixar a la
parròquia i a tot el poble dos rectors destacats: Andreu Samaranch i Albi (des de 1897 fins 1916) i Ramon Saborit Comellas (des de 1948 fins 1973). Del
primer, cal destacar els expedients de gestió i defensa de l’herència de Magdalena Modolell, a partir de
l’any 1915; l’impuls que la parròquia feia d’algunes
entitats locals com eren els casos del Patronat Obrer
(1912) o la Caixa Rural (1913), així com la producció
d’informes i correspondència relatant el panorama
polític i social de Viladecans d’inicis del primer terç
del segle XX. Respecte al període d’exercici dels rectors Ricard Serrajòrdia i Ramon Saborit cal destacar
els projectes de la reconstrucció de la nova església
de Sant Joan i del centre parroquial, a partir del 1941.
Col•leccions de goigs de la Mare de Déu de Sales o
de recordatoris de primeres comunions o una secció
d’hemeroteca complementa els fons d’aquest arxiu.

Els noms de Déu: toponímia sacra a Viladecans
Josep Lluís Gallardo i Sedano, Manuel Luengo
Carrasco
Oficina de Patrimoni Cultural – Ajuntament de Viladecans
Els noms de lloc, al llarg de la història, sempre han
estat la conseqüència de la petjada dels homes i les
dones que hi han viscut. Aquest procés immemorial
d’interrelació entre les persones i el medi ha funcionat com un diàleg entre l’ésser humà i l’orografia.
La nominalització de les muntanyes, els camps, les
valls, els rius, les persones... és un dels processos
inherents a l’evolució i traeix, ben clarament, les
motivacions, les circumstàncies, les relacions entre
ambdós. D’aquesta manera, si coneixem els noms
dels nostres llocs, serem més a prop de conèixer

13

el nostre passat: Com érem? Què pensàvem? Què
sentíem? I un munt d’interrogants més.
Al llarg dels temps, la religió ha tingut un pes cultural molt important i ha propiciat l’aparició de molts
noms de lloc, bé per empatia, bé per oposició. En el
nostre cas, al territori de Viladecans, posseïm una
colla de topònims històrics relacionats amb la religió,
l’església o l’espiritualitat. Aquests noms ens parlen
de terres propietat de les quals eren rectors de parròquia, de sants, de camps pertanyents al bisbat,
d’estanys del Capítol catedralici, de masos administrats per monestirs, de llocs tel•lúrics... i un pila més
que hem convingut a denominar-los: toponímia sacra
a Viladecans.

La destrucció de l’església parroquial de
Sant Joan de Viladecans, juliol de 1936
Manuel Luengo Carrasco
Viladecans
El fracàs de la rebel•lió militar i feixista del 18 de juliol
de 1936 va provocar una guerra i al mateix temps, en
aquells territoris on aquella no es va consolidar, va
engegar una revolució. Els treballadors armats van
creure que era el moment d’engegar una nova societat, amb nous ideals mes igualitaris i més fraternals,
on no n’hi haguessin classes socials ni tampoc religió
que oprimís a la ciutadania. La revolució, i els elements més radicals de la mateixa, van anar directes
al cor d’un dels pilars de l’estat burgés tradicional:
l’església, associada tradicionalment al conservadorisme, a les classes benestants i a la repressió social
i cultural de les persones.
A Catalunya en els primers dies de la revolució es
van cremar edificis religiosos, es van destruir les
imatges dels sants i es va assassinar, en la majoria
dels casos, impunement a sacerdots, rectors i persones vinculades a l’església catòlica. A Viladecans, no
es va produir aquesta barbàrie, pel que fa als assassinats però si a la destrucció d’imatges de sants i a la
crema de l’església parroquial de sant Joan.
El dilluns, 21 de juliol, l’església vuitcentista de sant
Joan crema. La versió tradicional es que va ser incendiada pels milicians llibertaris del barri de la Torrassa, de l’Hospitalet de Llobregat. Als anarquistes
de la Torrassa se’ls ha acusat de tot. Durant molt
de temps, van ser el boc expiatori de molts dels excessos comesos en els pobles dels voltants. Aquest
pòster pretén ser una aproximació a l’esclariment
dels fets i pretén esbrinar i aclarir, en la mesura del
possible, quina va ser la participació del nostre veïnat en aquest fet.
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Indicis de cultes pagans a l’ermita de Sales, Les Deodates eren les representants rurals de les
Beguines. El Beguinatge era la institució altruista
Viladecans
Juana María Huélamo Gabaldón (KuanUm!)
Museu de Viladecans – Ajuntament de Viladecans
Josep Maria Solias Arís (KuanUm!)
Museu de l’Hospitalet de Llobregat – Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat
L’arqueologia i altres fonts documentals, com la història oral, faciliten dades d’interès que ens demostren una pervivència de cultes pagans a l’entorn de
l’ermita de Sales.
La pròpia etimologia del nom “pagà” (relatiu als que
viuen al camp) ja ens indica que la pervivència de
cultes antics es dona, especialment, a les zones
de camp, com era el cas del territori de Sales. Les
proves d’aquests cultes pagans les trobem tant a
la necròpoli medieval excavada dins del recinte del
cementiri actual de Viladecans com a l’àmbit de la
pròpia ermita.
En el primer cas, va aparèixer un enterrament datat
a inicis o mitjans del segle XI, on el difunt, apareix
associat a una ofrena funerària, responent a una tradició de culte precristià. És important assenyalar que
existeix un paral•lel idèntic a aquest culte a l’ermita
de Bellvitge (l’Hospitalet de Llobregat). A Cornellà de
Llobregat es van trobar, així mateix, en un enterrament de les mateixes dates aproximades, proves relacionades amb el pas de la llacuna Estígia.
D’altra banda, disposem de referències de cultes
lítics relacionats amb pràctiques de guariment de
malalts. La pervivència d’aquest culte ha arribat, com
a mínim, fins la primera meitat del segle XX.

laica, però vinculada eclesiàsticament per un mínim de vots. Havia estat nascuda en l’espiritualitat
benedictina flamenca per devoció abnegada i dedicada al servei caritatiu i pietós d’infermeria i cures
pal•liatives. Es sotmetien a l’obediència i la castedat
però no professaven vots ni acataven ordres directes
d’abadesses.
S’assentaven discretament retirades dels nuclis poblacionals en comunitats de poques dones, com és
el cas de Viladecans, entre tres o quatre. Escollien
entorns de conreus i d’abundància de les herbes
remeieres de muntanya, com el timol o l’hipericum,
aquest darrer recollit el solstici d’estiu per Sant
Joan. Ho complementaven amb altres materials
recol•lectats, com el romaní, l’escorça del salze o
la sàlvia, encara avui dita “per remei” al Dioscòrides
Renovat de Font i Quer.
La institució del Beguinatge era una activitat altruista
dedicada a tasques d’infermeria i pal•liatius més reeixides de la Baixa Edat Mitjana. En realitat Viladecans
no posseïa parròquia pròpia. No fou així fins el segle
XVIII, sinó que restava sota la jurisdicció eclesiàstica
de Sant Climent però amb el nucli d’esglesiola dedicada a Joan El Baptiste. Però ens arriba un reconeixement de la comunitat de Deodates de Sales, pel
bisbe de Barcelona, Ponç de Gualba.
En conclusió, al segle XIV a l’ermita de Sales una comunitat de tres o quatre dones, dites Deodates, van
instituir la infermeria. En les tasques humanitàries
que van desenvolupar tractaven i pal•liaven malats
incurables o d’abstrusa curació pels criteris de la
Baixa Edat Mitjana. Eren dones lliures de càrregues i
continuadores de certes activitats càtares.

Espiritualitat de les dones Deodates a l’ermita
de Sales a la Baixa Edat Mitjana
Església evangèlica a Castelldefels
Jaume Alavedra i Regàs
Viladecans

Aina Alemany
Grup de Recerques Històriques de Castelldefels

L’objectiu del treball constitueix l’espiritualitat plena
d’altruisme de les dones dites Deodates. En la tasca
social d’atenció als desvalguts, miraven per la salut
col•lectiva d’altri. La metodologia està en forma de
breu presentació d’aquelles dones dites Deodates,
assentades als encontorns de l’ermita de Sales durant el segle XIV.
L’ermita de Sales de Viladecans va acollir una petita comunitat de Deodates en encetar el segle XIV.
S’assentaven en retirs rurals de nuclis poblacionals
en les immediacions d’esglésies i esglesioles dedicades al culte bíblic Nou Testamentari de Joan El Baptiste, com era a Viladecans.

La presència a Castelldefels d’una singular construcció religiosa concebuda per Jon Tugores respon a la
necessitat d’un lloc de culte ampli i multifuncional de
la comunitat evangèlica present a la ciutat des de la
passada dècada dels setanta. Aquesta assemblea
convocà un concurs per al seu nou lloc de trobada
l’any 2007. L’arquitecte guanyador -explica ell mateix- s’havia plantejat si la concepció d’un temple calia que respongués a uns cànons preestablerts per la
tradició. En un moment on tot estava sotmès a canvis revolucionaris, potser una església també havia
d’assolir una transformació formal. A més, el programa extra que l’edifici havia d’incloure li va permetre
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ser un tant transgressor. L’espai de celebració havia
d’ocupar menys de la meitat dels metres totals construits; la majoria dels 1800 m2 havien de ser destinats a un programa de caràcter social.
El solar on calia ubicar l’edifici va ajudar també a
l’hora de formalitzar la construcció. S’havia de prendre un lloc de la perimetral avinguda de l’Havana
Vieja situada a l’extrem del nucli urbà de Castelldefels. Tugores considerà el que es trobava a l’entorn:
un bosc de pins, un camp de futbol, una escola, una
gran nau industrial i, també, promocions habitatges
on gairebé l’únic criteri que s’havia seguit era el
màxim aprofitament del sòl construible.
Es va decidir tractar l’església com a un objecte en
sí mateix, un element abstracte però amb volumetria
clara i una lectura urbana que a priori no deixés entreveure quin era el seu principal programa, així com
res del que passava al seu interior a cota de carrer.
Aquest objecte a mig camí entre la poesia i el desafiament estructural tindria una fortíssima càrrega
visual, una imatge contundent.
El 23 de juny de 2012 es va col•locar la primera pedra i va ser inaugurat el 26 d’abril de 2014. Tot i que
la idea inicial es va haver d’ajustar a una retallada
pressupostària, el resultat no deixa de ser una peça
arquitectònica atractiva. Al darrere de la proposta hi
ha una lectura que explica el mateix pastor d’aquesta
comunitat Daniel Requena: “el contrast entre la part
inferior i la superior és un símbol de la contraposició
entre allò terrenal i allò que té relació amb les nostres
creences, esperances i valors”.

Portalada de l’ermita de Bruguers
Marta Artola Pino
Centre d’Estudis de Gavà
Aquest treball va ser realitzat com a treball final
d’assignatura de Biologia i Geologia dels Béns Culturals en el segon curs del Grau de Conservació i
Restauració dels Béns Culturals (Facultat de Belles
Arts, Universitat de Barcelona).
Aquest treball consisteix en un anàlisi dels materials
constitutius de la portalada de l’ermita de Bruguers. A
més de l’anàlisi, la finalitat del treball era realitzar un
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estudi sobre les possibles causes de deteriorament
dels materials.
El treball esta dividit en les següents parts:
Introducció: en aquest apartat s’explica breument la
finalitat i els objectius del treball. On aquests són:
analitzar els materials i alteracions de la portalada, i
fer una crítica sobre l’estat de conservació de l’obra.
Evolució històrica de l’obra: en aquest apartat es fa
un breu resum de la història de l’Ermita de Bruguers.
Descripció general de l’obra: es descriu meticulosament els objectes que formen l’Ermita de Bruguers.
Aquests són: “lleons”, arc flamíger, Mare de Déu, escuts dels March, caps humans, caps d’àngels, porta,
esglaó d’entrada, columnetes.
Ubicació, localització i condicions ambientals: breu
esment de l’entorn on està situada d’Ermita.
Materials: anàlisi dels materials que formen la portalada.
Alteracions: en aquest apartat es tracta totes les alteracions que hi ha en la portalada de l’Ermita de Bruguers i les possibles causes d’aquestes.
Interpretació, avaluació de les dades i conclusions:
a partir de totes les dades i resultats obtinguts en
els apartats anteriors, es fa una interpretació global
d’aquesta.
Opinió personal
Bibliografia
Annexos: en aquest apartat s’inclouen totes les fotografies que no s’han posat durant el treball.

L’antiga església parroquial de Gavà, de la
construcció a la destrucció (1622-1936)
Josep Campmany Guillot
Associació d’Amics del Museu de Gavà
La revolució de juliol de 1936, ara fa 80 anys, va fer
desaparèixer del tot l’antiga església parroquial de
Sant Pere de Gavà.
Aixecat al costat de l’antic castell senyorial de Gavà,
el temple va presidir la vida comunitària local des de
l’època medieval.
Al primer quart del segle XVII, l’edifici fou completament renovat, en l’estil gòtic-renaixentista propi
de l’època. Per sort, se’n conserva el plànol o traça
original, així com el contracte celebrat entre els representants municipals de Gavà i els arquitectes o
mestres de cases que s’havien d’encarregar de la
seva construcció.
En aquest póster presentem la història de l’antiga
església parroquial de Sant Pere de Gavà, des que
es va aixecar a partir del 1622 fins que fou derruïda l’any 1936, amb un recull d’imatges de la mateixa
que reuneix la totalitat de fotografies que n’hem pogut recollir.

