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Tercera fase de la restauració de l’ermita
25 de juliol de 2010

A les 7 de la tarda
Celebració de l’Eucaristia, presidida pel Sr Rector  de Barberà, Mn 
Anton López, i concelebrada pels mossens assistents.

A continuació:
Concert de violins per alumnes de l’escola de música de Montblanc
Cant dels goigs i besamans de Santa Anna
Berenar amb coca i xocolata



L’ERMITA DE SANTA ANNA DE MONTORNÈS
 

L’ermita de Santa Anna està situada a la partida de Montornès, entre els municipis 
de Montblanc i Barberà. Des dels seus orígens l’ermita ha estat sufragània de la 
parròquia de Barberà. A partir del segle XIV, Montornès formà part de la baronia de 
Prenafeta, senyoriu de Poblet, i després de la desamortització (1835) fou repartit 
entre els municipis de Barberà i Montblanc. Aleshores l’ermita quedà en terme de 
Montblanc.

Cap a 1370 el rei Pere el Cerimoniós i l’arquebisbe de Tarragona posaren la primera 
pedra a l’edifici i l’any 1373 se’n documenta la construcció a expenses de l’ajuntament 
de Barberà. En aquells anys la canònica de Santa Anna de Barcelona (seu central 
de l’orde del Sant Sepulcre a Catalunya) s’afilià Santa Anna de Montornès, situació 
que durà poc, ja que el 1416 tornava a estar sota el control del rector de Barberà.

Barberà fou sempre molt devot de Santa Anna. Cada any en dues ocasions 
(Pasqua i el dia de la santa) acudia en romiatge a l’ermita. També l’invocava en 
motiu de calamitats i portava en processó la imatge al poble. Compartien aquella 
devoció Prenafeta i Montblanc.

L’edifici de l’ermita és un model típic del gòtic català: una sola nau coberta amb 
una estructura de fusta que s’aguanta sobre arcs diafragma de pedra. La façana, 
situada a ponent, és molt senzilla i està presidida per una portalada de mig punt, 
dovellada, amb guardapols motllurat.

Al davant hi havia una creu de terme gòtica amb capitell barroc que avui es troba 
al Museu Comarcal de Montblanc. En el decurs de la restauració se n’ha fet una 
còpia.

L’ermita vers els anys 30 (fotografia d’Ignasi Sarró) La nau del temple l’any 1984



Crònica de la restauració
2007

A mitjan juliol, sent rector de Barberà Mn Albert Palacín, començà la restauració de l’ermita  (el 
1996 Mn Alegret havia començat els aplecs).

L’aplec del dia de la santa (que aquest any s’esqueia el 29 de juliol) tingué lloc, com en els 
anys anteriors, a l’exterior del temple, ja que era perillós entrar a dins. Del juliol al desembre, 
cada dissabte al matí un grup de voluntaris de Barberà, la Guàrdia, Montblanc i Prenafeta acudia a 
l’ermita a treballar. Poc a poc es van fer caure les restes de la teulada, de les voltes i del guix de les 
parets, fins deixar neta l’estructura dels arcs i els murs gòtics.

A mig agost, procedent de Rialp (Pallars Sobirà), arribà una camionada de fusta per al nou 
sostre; la intenció era recuperar l’aspecte original de l’edifici. De l’antiga coberta no se’va poder 
aprofitar res, llevat d’alguna mènsula que serví de model per tallar-ne de noves. 

Els dissabtes al matí la plaça de l’ermita era un autèntic taller polivalent: uns retiraven els 
enderrocs, d’altres pintaven la fusta nova, d’altres tallaven mènsules, d’altres feien un marge 
davant de l’ermita... 

Arribà a l’ermita una còpia de la creu de terme que des del segle XIV havia estat al davant 
del temple. Fou realitzada en pedra artificial per l’Escola de Conservació i Restauració de 
Barcelona. 

Per cap d’any s’havien cobert dos trams de la nau del temple. 

´

 



Imatges dels primers treballs: pintant la fusta, destapant la tomba del presbiteri, 
col·locant cabirons i llates de la coberta...



2008
A començaments de l’any 2008 seguien a bon ritme els treballs de construcció de la coberta 

del temple.
A finals de gener i durant els primers dissabtes de març es muntà davant de l’ermita, al mateix 

lloc on havia estat abans de la guerra, la creu de terme. D’altra banda, es policromaren algunes 
mènsules a imitació de les de Sant Miquel de Montblanc. 

En arribar el mes de juny es cobriren els darrers trams de la nau i a principis de juliol es 
col·locaren les teules a la teulada. A mig mes s’actuà sobre el paviment de la nau i es construí 
una grau al presbiteri, on es col·locà una mesa. Es va deixar per a més endavant el buidatge del 
vas sepulcral que hi ha al presbiteri i es tapà provisionalment amb un empostissat.

El dissabte abans del dia de l’aplec, per poder enllestir la feina, acudí a Montornès un nombrós 
grup dels “Ermitans de Sant Joan” de Montblanc. Van raure la bardissa dels voltants de l’ermita, 
van aplanar la plaça, can construir un banc a l’ampit del marge de la plaça... Tot quedà a punt per 
rebre la gent que el dia de Santa Anna havia d’acudir a inaugurar l’ermita restaurada. 

Per a l’aplec, que aquest any fou el dia 27 de juliol, tant l’exterior com l’interior de l’ermita 
estava en condicions d’acollir la gent i celebrar amb dignitat la missa.

La diada fou un èxit: d’arreu de la Conca i de les comarques veïnes va arribar gent a celebrar 
la recuperació de l’ermita. El senyor vicari episcopal de Tarragona beneí el temple i, juntament 
amb altres sacerdots de la Conca, concelebrà la missa. 

A les parets de la nau s’hi exhibí una exposició de dibuixos i aquarel·les que es van vendre a 
benefici de la restauració. Amb la mateixa finalitat es presentà una monografia sobre la història i 
la restauració de l’ermita. Més endavant, també es realitzà a Montblanc una exposició i s’edità un 
llibre sobre ermites d’arreu de Catalunya. 



Imatges dels treballs de la restauració de la plaça i la creu de terme, dels voluntaris i de l’aplec 
del dia 27 de juliol de 2008



En aquesta mènsula hi ha representada l’heràldica dels rectors de Barberà més significatius al llarg de la història de l’ermita: Pala-
cín (segle XXI), Cabirol (segle XVIII) i Roca (segle XVI).



2009
Arribats al mes de maig de l’any 2009, i pensant millorar l’interior del temple per a la celebració 

de l’aplec, s’enrajolà la nau amb lloses procedents d’un enderroc de Tarragona. 
Joaquim Camps, escultor i professor de l’ESCRBCC, portà de Barcelona la còpia que havia 

realitzat de la imatge de santa Anna, perduda l’any 1936.
Els dissabtes dies 18 i 25 de juliol tornaren a treballar a Santa Anna els voluntaris de l’any 

anterior per restaurar alguns elements de l’interior i de l’exterior del temple que havien quedat 
pendents. Es van netejar els arcs de la nau i s’intervingué en la sagristia i en el cambril. Es va 
pintar la paret, es restaurà l’escala (graoneres i barana) i es pavimentà el trespol. 

El dia de l’aplec, la gent va poder seure còmodament a l’església amb seients definitus, cadires 
i bancs, procedents del cine de Barberà i del seminari de Tarragona.

L’aplec tingué lloc el diumenge dia 26 de juliol. L’assistència va ser semblant a la de l’any 
anterior. El senyor arquebisbe de Tarragona beneí la nova imatge i participà en la concelebració 
de la missa.



2010 
A partir del mes de maig els paletes van reprendre la restauració a fi de netejar de runa la casa 

de l’ermità, ja que els enderrocs amuntegats provocaven humitats a l’interior de l’església. Es 
decidí conservar l’edifici de ponent, on hi ha una gran cisterna. Amb els enderrocs s’aplanà el 
pati que envolta l’ermita. 

El dia 3 de juliol tornaren els voluntaris habituals dels altres anys. Mentre els paletes tapaven 
els forats de les façanes i adobaven les finestres i espadanya de l’ermita, els voluntaris 
desembarassaven de runa la casa de l’ermità i netegaven els voltants.

Finalment, es va treure l’arrebossat antic d’una pedra pentagonal molt erosionada que hi ha al 
damunt de la portalada principal. S’hi van descobrir vestigis d’un relleu, probablement es trcatava 
d’una inscripció fundacional, però el seu estat no permet afirmar-ho. 
 



RECONSTRUCCIÓ DE LA IMATGE DE SANTA ANNA
Joaquim Camps, escultor

Al llarg de la meva carrera professional he tingut ocasió de reconstruir unes quantes escultures, 
imatges, relleus i diversos objectes tridimensionals. 

No deixa de sorprendre’m cada vegada que se’m proposa de fer una feina de reconstrucció la 
diferència que hi ha entre una feina i una altra. En primer lloc hi ha la peça en ella mateixa, les 
seves mesures i característiques formals i estilístiques. La diferència més important, però, rau en 
la informació bàsica per a fer la feina de reconstrucció. Normalment es tracta de restes de la peça 
original, de fotografies o d’indicacions escrites. Sovint hi ha almenys dos dels tres tipus d’indicis 
esmentats.

En el cas de la imatge de Santa Anna només hi havia una fotografia i un record que donava una 
idea molt imprecisa sobre la mida de la imatge original: “era una imatge molt petita que, quan la 
treien en processó, el capellà la portava tot sol a les mans”. Aquesta explicació que a mi em va 
arribar per en Joan Fuguet, anava acompanyada d’un gest que indicava que la imatge original 
potser només tenia un pam d’alçada.

La fotografia, en canvi, és un bon document. Es tracta d’una fotografia estereoscòpica doble 
en paper, d’aquelles que es feien a primers del segle XX. Aquestes fotos estereoscòpiques varen 
ser un intent, que de fet funciona prou bé, d’obtenir imatges tridimensionals. El procediment 
consisteix a fer dues fotos amb una càmera amb dos objectius separats a una distància igual que 
la separació entre dos ulls humans. Així s’obtenen les dues imatges que veuen simultàniament 
els nostres ulls i que, processades pel cervell, ens permeten apreciar el volum dels objectes. 
Aquestes dues fotos es troben en un sol paper, i, contemplades a la distància adequada a través 
d’un visor, donen la sensació de volum.

Tanmateix, la mida d’aquestes fotos és tan petita que no serveixen com a material de treball, 
de manera que va caldre fer una ampliació a la mida d’un foli, que ja no es podia veure a través 
del visor. La foto va deixar de ser estereoscòpica.

D’altra banda, la foto no estava pensada per a fer reproduccions, sinó per a admirar una petita 
joia artística sense entrar gaire en detalls. 

Arribat a aquest punt em ve a la memòria una fotografia feta per l’arquitecte Josep Maria Jujol. 
L’objecte fotografiat era el model d’una ampolla amb unes lletres. Per tal de tenir en una sola foto 
tota la informació necessària per poder fer l’ampolla, en Jujol la va posar davant de dos miralls 
verticals que formaven un angle recte entre ells, de manera que a la foto hi apareix la imatge de 
davant de l’ampolla i dues imatges reflectides de la part posterior. I així apareixen tots els detalls 
de l’ampolla en una sola foto que va servir no fa gaires anys per a recrear una ampolla de la que 
no se’n conservava cap exemplar.

Però l’autor de la foto de la imatge de santa Anna no pensava pas que pogués servir per a 



fer-ne una reconstrucció. Per tant va treure la foto que li va semblar més interessant i explicativa 
per poder admirar la imatge. Santa Anna hi apareix representada com un dona d’edat madura, 
asseguda en un banc sense respatller amb una forma arrodonida a la part superior que es pot 
entendre que és un coixí. Amb la mà esquerra sosté la Mare de Déu, representada com una 
criatura molt petita. El vestits de l’una i de l’altra són els típics de l’època. Santa Anna porta una 
toca que li cobreix el cap i amaga el cabell, una túnica cenyida sota el pit i un mantell. La Mare de 
Déu porta una túnica també cenyida sota el pit. L’aspecte general de la imatge és el d’una talla de 
fusta enguixada i pintada. El coixí té un angle desgastat on s’hi veuen unes ratlles verticals que 
semblen les vetes de la fusta. Dóna la impressió que estava pintada d’un sol color, encara que 
potser era policromada i s’havia enfosquit amb el temps, el fum dels ciris, etc...

El que resulta difícil d’esbrinar és el que porten Santa Anna a la mà dreta i la Mare de Déu a 
les dues mans. Com que a la fotografia no es veu clar, vaig recórrer a la iconografia. No és aquí 
el lloc de fer un estudi iconogràfic que altrament ja ha estat fet. Només cal dir que Santa Anna 
apareix sovint amb una pera a la mà, i que a les representacions de la santa amb la Mare de Déu 
hi sol aparèixer un llibre perquè, segons la tradició, santa Anna va ensenyar a llegir a la seva filla. 
Així doncs, vaig interpretar que els dos objectes que apareixen a la foto són una pera i un llibre.
A més, a la foto hi apareix el pedestal de la imatge, però de manera que no hi ha res que permeti 
deduir la mida de la imatge. 

El primer pas de la reconstrucció va ser decidir la mida. Atès que no se sabia la mida original, 
vaig decidir fer-la a una mida còmoda, ni tant petita que suposés fer un treball de joieria amb les 
cares i mans, ni massa gran que obligués a ampliar les imperfeccions o formes pròpies d’una 
imatge petita, que ampliades resulten malament a no ser que es falsegin.

La reconstrucció la vaig fer seguint el procediment bàsic: modelant la figura amb fang perquè 
és el procediment que permet fer més canvis a mesura que van apareixent noves dades i es van 
concretant les mesures.

Tot allò que es veu a la foto, cares, mans, roba ho vaig reconstruir a partir de localitzar el punt 
de vista de la foto (que està situat exactament al pla bàsic de la figura), i, jugant intuïtivament 
amb els efectes de perspectiva, vaig situar tot allò que a la foto són línies, de manera que mirant 
des del punt de vista adequat es veiessin igual que a la foto. Les mesures de profunditat les vaig 
anar induint a mesura que anava posant volums tenint en compte que a les escultures similars 

de l’època la profunditat sol estar reduïda. Per exemple, la 
mà dreta de santa Anna la vaig fer separada del cos, però no 
molt a fi que quedés situada davant de la Mare de Déu, que 
té el braç dret enganxat al cos de Santa Anna. L’amplada que 
calia donar al cos de la Mare de Déu va marcar la col·locació 
de la mà dreta de Santa Anna i també la situació dels genolls 
de Santa Anna.

Tot allò que no es veu a la foto va ser reconstruït a la 
mesura del possible segons la lògica. Vaig entendre que el 
seient era simètric, que la toca i l’esquena eren pràcticament 
llises. I tot allò que no es veu a la foto ho vaig reconstruir i 
inventar a partir de les solucions adoptades en imatges de 
la mateixa època.

Un cop acabada la feina del modelat, amb un motlle perdut 
vaig fer una còpia de resina acrílica, que permet fer retocs 
amb certa facilitat. Finalment, la imatge va rebre una pàtina 
de cera.

A l’esquerra, fotografia estereoscòpica de Santa Anna (fons Salvany, 
Biblioteca de Catalunya).
A la dreta, la reconstrucció de la imatge.



     © text i fotografies: Joan Fuguet i Carme Plaza


