
La taula rodona es va celebrar dissabte al Palau Maricel YOL

Llum, mar i tolerància
Anna Barrachina 

defensa Sitges com 
a millor paisatge de 
Catalunya

La malvasia, la 
Punta, els museus, 
el Prado o el Vinyet, 
protagonistes

Anna Barrachina, amb la Punta al fons TV3

// R. FRANCÀS

La llum de Sitges, el blanc 
i el blauet de les cases, el mar, 
la Punta i la tolerància de la 
vila van ser els grans argu-
ments de l’actriu sitgetana 
Anna Barrachina per defen-
sar Sitges com el millor pai-
satge de Catalunya. Ho va fer 
en el programa El paisatge fa-
vorit de Catalunya de TV3 que 
es va emetre dimarts passat. 
Barrachina va recórrer les 
platges de la Ribera o de Sant 
Sebastià, i de la mà de l’his-
toriador Roland Sierra es va 
recordar els anys del castell 
(l’actual Ajuntament) i el seu 
recinte emmurallat. També 
es van mostrar les terrasses 
del Maricel o el Museu Cau 

Ferrat. De la mà del xef Va-
lentí Mongay es va parlar de 
la llegenda de la malvasia sit-
getana i de la mà de Ramon 
Soler es va visitar l’ermita 
del Vinyet. Anna Barrachina 
també va recordar els seus 
inicis teatrals amb La Cu-
bana a l’escenari del Teatre 

Prado. 
La regidora de Turisme i 

Promoció Econòmica, Car-
men Prat, diu que aquesta 
mena de promoció de Sitges 
és fabulosa, tot i que reconeix 
que és una imatge molt 
personal de com Barra-
china veu el seu Sitges. 

Carmen Prat se sent agraïda 
a Barrachina per l’elecció 
de Sitges i els seus valors 
tradicionals i pels vin-
culats al mar. La regidora 
de Turisme també diu que 
l’actriu Anna Barrachina és 
una gran ambaixadora de 
Sitges.

   D’UN TEMPS PERDUT

// ROLAND SIERRA

El retaule de la capella de l’Hospital de Sant 
Joan Baptista és una de les peces del patrimoni 
sitgetà més desconeguda per propis i estranys. 
Malgrat que aviat farà cent anys que es troba 
allà, són força els vilatans que no l’han vist mai 
i que, fins i tot, no coneixen la capella.

El retaule fou traslladat a la seva ubicació 
actual l’any 1915, procedent del santuari del 
Vinyet, on va estar exposat des de mitjan segle 
XVI, època de què data la seva realització. La 
idea de traslladar-lo a la capella de l’Hospital 
va ser de l’arquitecte que projectà l’edifici, 
Josep Font i Gumà.

L’obra ha estat atribuïda pels especialistes 
a Jaume Forner, pintor nat al Rosselló i mort 
a Barcelona el 1555. Autor del retaule de San-
ta Peronella de la catedral de Sant Joan de 
Perpinyà, Forner treballà al Principat durant 
la primera meitat del segle XVI, col·laborant 
–entre d’altres– amb Martí Díez de Liatzasolo 
i Pere Serafí. El 1535 féu el retaule de l’altar 
major de Santa Agnès de Malanyanes (avui al 
Museu Diocesà de Barcelona) i el 1544, el de 
l’ermita del Vinyet, anomenat retaule de la 
Concepció per l’estudiós sitgetà Joan Llopis i 
Bofill. 

El retaule fa 4,70 metres d’alçada per 3,50 
metres d’amplada. La seva estructura és gòtica, 
amb tres carrers ben marcats sota dels quals hi 
ha el bancal o predel·la. Tot el conjunt està em-
marcat amb un guardapols daurat. Al damunt 
de cada taula hi ha un dosseret a base de petits 

Un retaule molt poc conegut

Estat en què es trobava una de les taules de la predel·la abans de ser restaurada a.cLapés

pinacles que remarquen el sentit ascensional 
i vertical de la composició. La taula principal 
del retaule, situada a la part central i de di-
mensions més grans que la resta, representa 
la Coronació de la Verge. A la banda esquerra 
s’hi poden veure l’Anunciació de la Verge, el 
naixement de Jesús i l’Adoració dels Reis Mags. 
I a la dreta, la Resurrecció de Jesús, l’Ascenció i 
la Pentecosta. La seqüència narrativa es llegeix 
de dalt a baix dels carrers laterals, per passar 
finalment a la composició del centre.

Llevat de la taula de la Resurrecció, en totes 
les altres hi apareix la Verge, que s’erigeix en 
protagonista absoluta del retaule. Altrament, 
la fornícula que hi ha sota la taula central aco-
llia també una imatge de la Mare de Déu, tot 
i que en algun moment –probablement quan 
el retaule anà a raure a la capella de l’Hospi-
tal– fou substituïda per una altra de Sant Joan 
Baptista. 

La predel·la està composta també per set 
registres o taules, totes de la mateixa mida i 
molt més petites –gairebé la meitat– que les 
de la part superior. L’estructura que les em-
marca són simples motllures daurades. En els 
extrems del bancal hi trobem Sant Pere i Sant 
Pau, els dos sants que sustenten l’inici de l’Es-
glésia i que aquí donen el suport i el fonament 
del propi retaule. Completen la predel·la, d’es-
querra a dreta, Sant Elm; Santa Anna amb la 
Verge i el Nen Jesús; la Pietat (al bell mig, pre-
sidint el conjunt); l’arcàngel Sant Rafel amb 
Tobies; i Santa Madrona.

Els protagonistes 
de la transició a 
Sitges es retroben

// REDACCIó

Les dificultats per trobar 
acords que fessin possible el 
primer govern municipal de 
la democràcia a Sitges l’any 
79, finalment liderat pel PSC; 
les motivacions personals i 
col·lectives que van portar els 
polítics d’aleshores a dedicar-
se a la funció pública i altres 
anècdotes van sortir a lluir 
en la taula rodona convoca-
da dissabte passat al Palau 
Maricel per valorar la transi-

ció política a Sitges. L’acte va 
comptar amb cinc dels pro-
tagonistes d’aquella etapa: 
Carme Tort (PSUC), Joan Mar-
sal (UCD), Rafael Roig (PSC), 
Lluís Curtiada (ERC) i Dolors 
Muntané. Aquesta va ser una 
de les activitats que s’ha or-
ganitzat a Sitges amb motiu 
dels 30 anys d’ajuntaments 
democràtics. Prèviament, 
ja s’havia celebrat una con-
ferència del primer alcalde 
democràtic, Jordi Serra.
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