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L’ERMITÀ DE PONTILS

Montserrat Rumbau

Dalt de l’ermita de Sant Miquel de 
Montclar, hi vivia un ermità. I això ho 
sabem perquè consta en els llibres de Sant 
Magí, en l’apartat de les festes, on es diu:

“Lo diumenge de Rams a la tarda 
venia al Santuari lo ermità de Pontils 
que vivia en la ermita de Sant Miquel de 
Montclar”.

L’ermità pujava a Sant Magí a buscar 
les ampolletes de plata pels Sants Olis, 
que anava a buscar a Tarragona, i tornava 
el dissabte Sant entre nou i deu del matí.

Per aquest treball li donaven sis sous 
i dinar, i si no volia dinar, li donaven set 
sous i sis diners. 

No s’hi especifica la data, però era 
quan hi havia els dominics al santuari, o 
sigui des de les primeries del segle XVI 
fins al 1835.

On deuria viure exactament l’ermità? 
Hi havia al costat de la petita església de 
Sant Miquel una construcció adossada? O 
bé vivia en alguna dependència de l’antic 
castell encara dreta? Visqués en un lloc o 
en l’altre, les condicions de vida deurien 
de ser molt dures, havia de fer front al fred, 
al vent, a la soledat, a la falta d’aigua o a 

la falta de menjar. Perquè allà dalt, no hi 
ha res que sigui avinent. Potser l’ajudaven 
els veïns de les masies de cal Rabasser o 
els de la gran finca de mas Marí, els únics 
que estaven relativament a prop, tan sols a 
una hora de dalt de Sant Miquel. 

L’ermità podia passar fred i gana, 
però gaudia d’una vista excepcional. El 
castell el van construir justament en un 
lloc estratègic i totalment encimbellat, de 
manera que els cristians, des d’allà, podien 
dominar les terres de tot el voltant i vigilar 
si venien els sarraïns a saquejar i atacar 
als pagesos que s’anaven instal·lant al pla, 
resguardats pels castells i torres de guaita.

La petita església, que era l’església 
del castell, té la porta orientada al sud, i 
a la mateixa paret hi ha dues espitlleres. 
L’absis es troba al damunt de les pedres 
que donen directament a l’espadat i que 
reben el nom de la “relliscada de Sant 
Miquel” o solc de l’espadat. Quan un veu 
aquests absis penjats en el buit, t’adones 
de com tenien cura de construir en llocs 
de difícil accés. El seu origen es remunta 
al segle XI, encara que l’actual està datada 
del XII. Al 1975 va ser restaurada. 

Gràcies al llibre del santuari de Sant 
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Magí que parla de les festes, tenim 
constància avui dia de l’existència d’un 
ermità dalt del Montclar. I la feina 
d’aquest ermità d’anar a Sant Magí a 
recollir les ampolletes per anar a buscar els 
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Sants Olis a Tarragona i portar-los de nou al 
santuari dels dominics i cobrar per aquesta 
feina, a més de donar-li menjar, deuria ser 
segurament una obra caritativa dels monjos 
envers aquest peculiar personatge. 

 

 


