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L'ermita de Paret 
Delgada de la Selva del 

Camp: un incendi de 
l'any 1765 cremà la 

imatge de la Mare de 
Déu i el retaule



Des de la fundació del Santuari, a finals del segle XII, fins 
a les primeries del segle XVI, els selvatans veneraren la 
Mare de Déu de les Neus. Tanmateix, de les darreries del 
segle XVI fins als nostres dies, s’hi venera la imatge de la 
Verge de la Pietat, actual patrona de l’ermita.

En el transcurs del temps, però, d’imatges de la Pietat, a 
Paret Delgada, se n’han succeït tres. 

Segons  Eufemià  Fort,  la  primera  imatge  de  la  Pietat 
hauria estat portada al santuari per algun devot, el qual la 
diposità  en  una  fornícula  buida  a  la  paret  i  que,  per 
aquest  motiu,  en  els  documents  del  segle  XVI,  se 
l’anomena la Verge Maria del Forat.

Com  que  la  devoció  a  la  imatge  de  la  Pietat  s’anava 
incrementant, l’any 1600, s’acordà de bastir una capella 
on situar-hi aquesta imatge. El projecte el va realitzar el 
mestre Pere Blai, que aleshores dirigia les obres del nou 
temple parroquial. Aquesta capella, que estava situada al 
mateix lloc que l’actual, és a dir, a la part dreta de la nau 
del santuari, era de dimensions reduïdes. Just acabada la 
capella,  s’hi col·locà un retaule de fusta. Aquest retaule 
fou pagat  per la senyora Isabel  de Vilafranca,  és  a  dir, 
Isabel  de  Montserrat,  de  l’antiga  i  noble  nissaga  dels 
Montserrat de la Selva,  muller del cavaller Francesc de 
Vilafranca, carlà de Montblanc i veí de la Selva del Camp, 
els quals habitaven la casa senyorial de la Plaça Major, 
actualment Casa de la vila.

El  fet  que  la  devoció  a  la  Mare  de  Déu  de  la  Pietat 
continués augmentant, va fer necessari un engrandiment 
d’aquesta primera capella que quedava petita. Les obres 
de la capella s’iniciaren l’any 1739 i foren enllestides a la 
tardor del 1746. La imatge de la Pietat fou col·locada al 

2



nou altar el 25 de setembre de 1746. Tal com explica Mn. 
Pié “resolviendo celebrar la fiesta con música y sermón,  
algun tanto  de  pólvora  y  todo lo  que  fuese  necesario  
para dicha fiesta”.

Molt  aviat  els  selvatans  s’adonaren  que,  en  haver 
engrandit  la  capella,  el  retaule  quedava  molt  petit. 
Llavors encomanaren al mestre Lluís Bonifàs, escultor de 
Valls, un retaule més adient a les noves dimensions de la 
capella. El nou retaule, per un import de 200 lliures, fou 
col·locat l’any 1761.

Tant aquest segon retaule com la primera imatge de la 
Pietat foren calcinats la nit del dia 2 de setembre de 1765. 
Trobem tota la informació d’aquest succés al Llibre de la  
capellania de Pere Mestre, pagès de Rourell, conservat a 
l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. Segons aquest 
relat, aquella nit es trobaven a l’ermita el prior de Reus i 
altres companys, juntament amb els ermitans, els quals 
després  de  resar  el  rosari,  es  van  retirar  a  dormir. 
L’endemà, l’ermità, en entrar a l’església, notà una forta 
olor  de  cremat  i  “encontra  la  mes  gran  trageria  y  
expectacle cas de trobar tot lo retaule de la mare de Deu  
tot cremat y Ntra. Sra, posada entre las sendras de dita  
cremadura”.  Es  cremaren  moltes  joies  d’or  i  plata  i 
“recados de la Mare de Deu y totas las presentallas o  
dadivas que tenia sa capella”.

L’ermità va córrer cap a la vila. El senyor rector, el batlle i 
regidors  de  l’ajuntament  es  posaren  en  camí  cap  a 
l’ermita.  Remenaren  les  cendres  per  buscar  les  joies 
“cremadas perdent la forma que tenian” i les restes de la 
imatge d’alabastre de la Verge. No només hi acudí tot el 
poble, a l’ermita, sinó també gent de Reus, Vilallonga i 
Valls amb el seu batlle “ab sos Mosos per averiguar si  
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algun  malfactor  auria  ocasionat  esta  desgracia”. 
L’ermità assegurà que havien apagat  tots  els  ciris  i  tot 
sembla indicar que l’incendi fou fortuït. Tanmateix algú 
insinuà que podria ser que “l’oliba avia pres lo ble de la  
llantia  encesa  y  pagues  foc  al  retaula”.  La  resta  de 
l'església no sofrí cap desperfecte.

Molt  aviat  els  selvatans  decidiren  refer  el  retaule  i  la 
imatge  que  el  foc  havia  consumit.  Així  doncs, 
encomanaren al mateix mestre que havia fet el  retaule, 
Lluís Bonifàs, una nova imatge de la Mare de Déu, per un 
import de 28 lliures. El dia 6 d’octubre, just al cap d’un 
mes,  aquesta  segona  imatge  de  la  Pietat  fou  portada 
solemnement des de la Parròquia de la Selva a l’ermita. 
Bonifàs va construir la nova imatge de la Mare de Déu de 
la Pietat en alabastre, bo i deixant un buit a l’espatlla on 
s’hi col·locaren les restes de la primitiva imatge cremada.

També encarregaren al mateix Bonifàs un nou retaule per 
un  import  de  400  lliures.  En  aquest  nou  projecte,  es 
col·locaren al Cambril dues escales laterals que permetien 
l’accés  i  descens  dels  devots  que  anessin  a  venerar  la 
imatge. El nou retaule fou enllestit l’any 1766.

Tot  just  començada la  Guerra  Civil,  el  27  de  juliol  del 
1936,  l’ermita  fou  cremada.  En  aquests  fets, 
desaparegueren el retaule i les imatges de la Mare de Déu 
de la Pietat i la de les Neus, que encara es conservava.

L’actual  imatge de  la  Mare de  Déu de la  Pietat  que es 
venera  a  Paret  Delgada,  obra  de  l’escultor  Víctor 
Ancangeoli,  va ser portada a l’ermita el 30 de juliol  de 
1939.  Aquesta  tercera  imatge  de  la  Pietat  no  es  va 
col·locar a la capella lateral del segle XVII, la del Cambril, 
sinó al presbiteri.
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Mare de Déu de les Neus de l’ermita de Paret Delgada de la Selva del 
Camp, desapareguda el juliol de 1936.

Article publicat a la revista El Pont-Alt (La Selva 
del Camp), 121 (abril 2014), p. 6-7.
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