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Entrant pel carrer de Caídos al del Caplta
Carrasca, conegut de sempre per "Pla¡a
Llarga ••, hom traba a l'esquerra l'antiqa Por-
ta, coneguda per "El Pont del Nin ••, que és
I'únic vestigi que es conserva de les cons-
truccions aixecades quan l'antiqa Vilanova
de Cubelles fou amurallada el segle XIV.
Era coneguda també per "Portal d'En Ne-
greiln. A partir del portal cornenca el carrer
de Sant Antoni.

Junt a aquesta porta trobem la casa
paíral de la família Nin, en l'escut d'arrnes
de la qual hi ha un nen (o sigui «Nin » , tal
com encara ara diuen a Mallorca), en camp
d'or. Els ares de pedra de l'entrada de la
dita casa són ojívals i daten del segle XIV.
Hi ha també una tradició local que diu que
la casa fou la primera de Vilanova, construí-
da per un membre de la família Nin, que
abans habitava al carrer Bonaire, de la Gel-
trú, el qual, per enemistat amb el Senyor
del Castell, ana a establirse al Ilindar del
territori d'aquest, ja al terme de Cubelles.
Historlcament aquest fet no ha pogut ésser
cornprovat.

Ouan la ciutat sois cornptava amb tres
carrers, els seus habitants demanaren al Rei
Pere III de Catalunya i IV d'Aragó permís
per construir muralles. Des de Barcelona, el
21 de Gener del 1369 conced.a als dirigents
de la vila llicéncia per aixecer-les.

El 21 d'Agost d'aquest mateix any l'Infant
i primoqenit Don Joan concedia de nou per-
mis als ciutadans de Vilanova de Cubelles
per aixecar muralles, torres i valles per se-
guretat i defensa, encaneqant I'execució
de les obres al noble Guillem de Canet,
Senyor del Castell de Cubelles. No tardaren
a inciar les obres els vilanovins, tapant tres
sortides i posant portes a altres quatre.

Un i aitre extrem del Carrer Majar foren
tancants amb portes. La de Ponent era dita
«d'En Rosell » o "porta de terra •• i la de l.le-
vant, «dEn Clara». La del carrer de l'Esqlé-
sia fou closa amb la porta «d'En Negrell ••,
I'actual «Pont del Nin», La de la sortida de
la Plaga Majar en direcció al Sud era ano-
menada "de Mar ».

De totes aquestes portes sois es conser-
va el Pont del Nin el qual, per tant, té l'an-
tigor de quasi 600 anys. Davant aquesta
porta es presentava el 27 de Desembre del
1415 el noble Gerald Alemany de Cervelló,
Governador General de Catalunya, amb la
pretensió de possessionar-se de Vilanova.

S'hi va oposar el Jurat de la Vila Barto-
meu Tutusaus, qui, segons sembla, li digué:

-Mossel1: jo protest que no prenqats
possessló, car nosaltres havem bons pr ivi-
legis per los quals no podem ésser separats
de la corona reyal, los quals se mostraran
en son cas e lIoch convenient, perque,
Mossen, jo m'appel al Senyor Rey en 110m
de tata la universitat a requerirvos en nota-
ri que m'en levats carta o cartes públiques
tantes quantes menester i serán".

Alemany de Cervelló, davant aquesta ac-
titud, deixa anar la demanda.

Tocant al portal, en direcció al Nord, es
conserva un troc de la grossa muralla que
cercava la ciutat, antiga com la mateixa
porta, resta de les primeres mural les que
aixecaren els nostres avantpassats, les
quals, especialment en tot el trajecte de
l'actual carrer Caplta Carrasca, eren molt
altes i es trobaven proveldes de grans es-
pitlleres.

Salvador lLORACH i SANTIS

SECCIO DE CULTURA
En el sorteig corresponent al mes de

juliol ha estat premiat el soci Josep Joan
lloren 5 i Domingo, amb elllibre «Els movi-
ments socials a Cctalunya, país Valencia i
les -llles; autors: E. Giralt, A. Balcells i J.
Termes.

El soci premiat pot Rp'ssar a recollir el
Ilibre qualsevol dimarts o dijous de 8 a 10
d",1 vespre, caduca als 60 dies del sorteig
En cas de no ésser recollit, po sscró a for-
mar part de la nostra biblioteca.


