
CUBELLES,  
Ermita de Sant Pau i Santa Llúcia 
Quadre de Gallifa 
08800 Cubelles 
Arxiprestat : Garraf 
Bisbat de Sant Feliu de Llobregat 
 
 

 
 
 
Lloc : Municipi de la comarca del Garraf que limita amb el Baix Penedès. Limita per l’Est amb 
Vilanova i la Geltrú, a l’Oest amb el municipi de Cunit (Baix Penedès), al Nord amb terres de Castellet 
i la Gornal i al Sud amb la mar mediterrània. La costa és una zona de platja sorrenca i plana, més 
accidentada quan s’acosta als darreres contraforts de la Serralada Litoral. 
 
Datació:  s. XVII  (1676)1 
 
Estil arquitectònic: Barroc 
 
Descripció: Antiga capella en ruïnes, situada dalt d'un turó, prop de la caseria de Gallifa. L’ermita 
de Sant Pau i Santa Llúcia és un exemple modest de les construccions religioses catalanes del 
segle XVIII amb les quals comparteix la utilització del tester semicircular a la façana, la coberta a 
dues aigües, la qual deriva dels models populars emprats a les masies, per bé que ho fa amb un 
llenguatge arquitectònic força allunyat de les manifestacions monumentals d’altres indrets com 
pot ser la de Felip Neri de Barcelona (1721-1752) 

                                                           
1 Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Direcció General del Patrimoni Artístic i Arquitectònic. Dins : 
https://extranet.cultura.gencat.cat/EGIPCI [Consultada 20-03-14] 

https://extranet.cultura.gencat.cat/EGIPCI


Història : La capella està documentada des del 1603 i va ser modificada l'any 1799. Adquirida 
per un particular després de la desamortització, va ser destruïda el 1936. Segons mossèn Avinyó, 
l’ermita de Sant Pau i Santa Llúcia no existia l’any 1565, quan Joan Badají va adquirir la quadra 
de Gallifa a la vídua de Noscà i Almogàver, ja que no apareix en la relació de béns compresos en 
la venda. L’ermita està documentada des de l’any 1603, en un testament de Jerònima Marsala, 
del molí de na Fustera, que estava disposada a fer una donació si aquesta es tornava a edificar. 
Aquesta donació es va fer efectiva el 6 de novembre de 1630 pel gendre de la testadora, la qual 
cosa ens indica que l’ermita ja estava reconstruïda. Tenia una pica beneitera en la qual hi havia 
gravada la data de 1632, època en què es pot donar per finalitzada l’edificació. En una visita 
pastoral de l’any 1660 es va manar la construcció d’una porta per al corral de l’ermita, per tal 
d’evitar robatoris i la provisió d’una ara per a l’altar. Sembla que des de la seva construcció hi 
havia un ermità, el qual vivia en una pètita construcció recolzada a la paret occidental del 
temple. L’edifici actual és del 1799, any en què Jaume Socias, mestre de cases del Vendrell, va 
finalitzar l’obra de restauració i ampliació de la deteriorada fàbrica de l’ermita2.  
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