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Localització 

Vilanova i la Geltrú és un municipi del Garraf, del qual n’és cap de comarca, situat a la costa, al 
llevant de la desembocadura del riu Foix. El terme municipal està limitat al nord-est per 
Canyelles, a l’est per Sant Pere de Ribes, al sud per la mar Mediterrània i al nord-oest per Sant 
Pere i la Gornal.  
 
El terme comprèn, al nord i al nord-oest, els darrers contraforts del massís del Garraf. La plana 
litoral ocupa la resta del territori amb una façana marítima que s’allarga uns 6 km. El cap del 
municipi és la vila de Vilanova i la Geltrú. 
 
La capella de Sant Joan d’Enveja està situada en el barri de Sant Joan que comprèn l’antiga 
quadra d’Enveja, a l’esquerra de la carretera vella de Cubelles.  
 
 
Datació 
 
XII 
 
 
Estil arquitectònic 
 
Romànic 
 
 



Capella de Sant Joan d’Enveja. Descripció 
 
La capella de Sant Joan d’Enveja, situada a la Quadra d’Enveja forma conjunt amb la torre del 
mateix nom.  
 
La capella de Sant Joan d’Enveja és un edifici molt senzill amb façana de tradició romànica amb 
una porta senzilla de punt rodó, un campanar de cadireta de dues obertures de mig punt i un ull 
de bou sobre la porta.  
 
L’edifici d’una sola nau es cobreix amb una volta apuntada d’estil gòtic. L’absis és de forma 
rectangular, més ample i alt que la nau. La sagristia adossada està coberta amb volta d’aresta.  
 
 
 
Església de Sant Joan d’Enveja. Breu història 
 
El nom d’Enveja podria ser derivat d’un antropònim: Carbonell de Invidia (1156), Dalmau de 
Invidia (1160).  
 
La tradició popular segons la qual l’ermita fou bastida el 1125 per a commemorar la recuperació 
de la Torre de Sant Joan als moros, no té fonament històric.  
 
Aquesta capella existia ja l’any 1330 perquè hi ha documentada una primera temptativa per 
deixar de dependre de la parròquia de Santa Maria de Cubelles1.   
 
A principi dels anys trenta se li annexaren alguns edificis amb dependències per a la rectoria, 
que foren saquejats el 1936.  
 
L’any 1995 s’hi van deixar d’oficiar misses i actualment està dessacralitzada (no té culte) i 
destinada a usos civils.  
 
 
 
Torre de Sant Joan d’Enveja. Descripció 
 
La torre s’erigeix com una construcció de 
planta circular amb uns murs que a la part 
baixa superen els 90 cm d’amplada i es 
tornen més estrets a mesura que pugen 
pels més de 12 m d’altura.  
 
S’accedeix a l’interior de la construcció per 
una obertura rectangular amb un únic bloc 
de pedra per llinda, que se situa 
aproximadament a uns 2 metres del terra.  
 
Alineada al mateix nivell d’aquesta obertura n’apareix una altra actualment tapiada, uns 2 
metres més amunt i sota un gran bloc de pedra, on es va tallar un arc de mig punt sostingut per 

                                                           
1 Gran Enciclopèdia Catalana.   Dins: http://www.enciclopèdia.cat. 
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dos grans peces en vertical. Seguint el mateix eix, a la part superior, hi ha una espitllera. És 
evident que les tres obertures determinen els tres nivells de la torre, més la terrassa. Aquests 
tres nivells es mostren separats a l’interior a partir de cobertes amb voltes semiesfèriques.  
 
L’aparell és irregular i el formen blocs de pedra desbastats de mida petita i mitjana que en alguns 
punts s’inclinen com un opus spicatum (en forma d’espiga), però sense arribar a formar-lo. Al 
llarg dels murs de la paret també apareixen restes d’altres obertures, algunes d’elles tapiades, i 
que segurament es van obrir amb posterioritat.  
 
La presència de l’opus spicatum pot ser un indici que la construcció de la torre es va fer al segle 
XI -és un detall que també veiem a la torre de Benviure de Sant Boi de Llobregat, i que ha estat 
datada al segle XI-, però l’esveltesa de la torre situa el seu aixecament a finals del segle XII.  
 
 
Torre de Sant Joan d’Enveja. Breu història 

La Torre d’Enveja és al centre del parc de la Quadre d’Enveja. Originàriament estava inclosa dins 
del terme del castell de Cubelles, al costat del camí que uneix la Geltrú amb Cubelles.  
 
L’indret apareix documentat per primer cop al darrer quart del segle XIII (1278) i a mitjans del 
segle XIV n’eren senyors Bertran i Ramon de Castellbisbal. 
 
Al segle XV s’esmenta el castell d’Enveja que hauria evolucionat com a fortalesa edificada al 
voltant de la torre i al costat d’aquesta trobaríem la capella de sant Joan. 
 
 
 
Recursos electrònics 
 
Generalitat de Catalunya. Direcció General del Patrimoni Artístic i Arquitectònic.  
Dins: http://extranet.cultura.gencat.cat/eGIPCI 
 
Gran Enciclopèdia Catalana: el cercador de referencia en català.   
Dins: http://www.enciclopèdia.cat. 
 
Inventari del Patrimoni històric, arquitectònic i ambiental de Vilanova i la Geltrú.  
Dins: http:// www.diba.cat  
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