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El «hobby» d'aquesta tardor (22), ..

A L'ENTORN"DE, .

L'HOSPITAL DE
SANT ANTONI AIAT

Els carmelites descalces i
la Rambla de Sant Josep -1-

t'Hospital de Sant Antoni Abat
deu la seva fundació, el seu nom i el
seu manteniment a la caritat pública
i general deis habitants de la «parro-
quia» de Sant Antoni. I és que hem
de tenir en compte que a la Geltrú ja
tenien el seu propi Hospital.

pital, tot i no existir documentació
concreta del tema, sí que hi ha cons-
tancia documental a I'arxiu parroquial
a partir deis anys 1530 i 1511, en els
quals es reuní el consell general per
tractar diferents temes sobre
I'Hospital, de manera que aixo fa
creure que aquest ja funcionava en
el segle XV o possiblement en el XlV.

Les dades més antigues refe-
rents a la radicació de I'Hospital són
d'abans del 1600, ja que el 1605, en
eixamplar-se la vila i traslladar el
portal «d'en Hossell» prop del carrer
de Santa Anna, I'Hospital, que era
fora del recinte urba, va quedar em-
placat en el seu interior (al carrer
d'Estudis).De la fundació del primer Hos-

Església del Sant Hospital en un gravat de principi del segle XIX. (Extret de H" de Villanueva, de J. Coroleu)
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Un aspecte de la part posterior de /'església deis Josepets i Hospital. Foto: Joan Sivill

Els Pares Carmelites

t'actual edifici de I'Hospital,
junt amb I'església deis Josepets, fou
erigit -i els pertanyia- pels pares Car-
melites Descalces, que hi tenien un
convent; pero amb la persecució re-
ligiosa que hi hagué durant els anys
1820 al 1835, motiva que finalment
aquests abandonessin I'edifici en
arribar la lIei de desamortització de
Mendizábal, i que no hi tornessin mai
més. Anys més tard es va restablir el
culte a I'església, i el convent, degu-
dament restaurat, es va convertir en
el que encara és avui, un Hospital.

Tot i que a Vilanova en aquells
anys no va haver-hi cap fet sagnant,
al revés del que va passar a Barce-
lona i a d'altres lIocs, els pares Car-
melites van abandonar el convent i
aquest va passar a mans de l'Estat.

Lestada Clelspares Carmelites
a Vilanova no va passar doncs deis
cent anys; poc ternps-van gaudir.de
la gran construcció que havien por-
tat a term'e·a Vilanova.

'l

l'any 1853, el dia 30 de rnarc,

• R .'~- ,

I'Estat el va transferir a l'Ajuntament
de Vilanova, després que aquest
I'havia sol.licitat moltes vegades per
a habilitar-hi I'Hospital del poble, ja
que I'antic, que estava situat com
hem dit al carrer Estudis, davant de
la Font de Ferro, no reunia les condi-
cions favorables i necessaries que
podia aportar I'antic convent deis
Carmelites.

Cal remarcar que I'antic Hos-
pital de la Geltrú ja no existia des del
15 d'agost de 1691, quan per manca
de recursos propis el de Vilanova va
admetre els seus pobres. Aquell Hos-
pital de la Geltrú s'havia fundat I'any
1260, qracies al noble Guillem de
Manresa, per tal d'acollir els pobres i
necessitats d'aquella epoca.

Hem de tenir present que la
definició d'un «hospital» en les epo-
ques medievals era la casa on aco-
Ilien pobres i pelegrins per a un temps
determinat o també com a refugi per
a vianants que travessaven ports de
muntanya. En canvi, en I'actualitat, per
un «hospital» definim la casa o edifici
on acudeix la gent que esta malalta.

Naturalment per transformar el
convent en hospital es van haver de
fer obres d'arranjament i es van ha-
bilitar dues sales amb capacitat per
a 20 Ilits cada una al primer pis.
l'escala principal, que ara resta invi-
sible per al poble, és feta amb pedra
de Montjuic i és molt espaiosa i vis-
tosa, i la barana que era de ferro co-
lat va ser fosa a la foneria del Sr. Isi-
dre Roset de Vilanova.

Tornant als pares Carmelites,
aquests van fer cap al poble de Vila-
nova el mes de setembre de 1735, i
de moment van lIogar dues cases a
la Geltrú, al costat del torrent i del
anomenat pont de Carro. El dia 29
de setembre s'hi van instal.lar i van
cornencar a fer gestions per comprar
un terreny per edificar el convent
definitiu, cosa que van fer comprant
12 jornals de terra (un jornal de terra
són 3333 m2, el total serien doncs
40.000 m2) en el sector nord de la
ciutat (actualment en aquest sector,
hi trobem el carrer deis Horts, el car-
rer de l'Ametller i el carrer de
I'Hospital). Dos d'aquests carrers
deuen el seu nom i origen precisa-
ment als antics horts i a un camp
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d'ametllers que eren propietat deis
Carmelites. Aquests dos noms de
carrer van ser atorgats en un acord
municipal del 17 de rnarc de 1857.

El 13 de maig de 1737 es
col.locava la primera pedra del nou
convent i les obres van continuar a
bon ritme, de manera que el 22 de
novembre de 1738 els pares Carme-
lites feien el trasllat des de les cases
de Iloguer de la Geltrú al nou con-
vent.

Amb aquest motiu es va fer
una processó amb la participació de
l'Ajuntament, amb focs artificials i
també amb els balls populars del
poble, i repartiren dinar i almoines a
més de 100 pobres de la vila durant
alguns dies.

L'església deis Josepets

Lesglésia de I'Hospital, cone-
guda també com deis Josepets, deu
la seva construcció a la comunitat
carmelita. S'hi va col.locar la prime-
ra pedra el dia 24 de juliol de 1737,
practicarnent, dones, dos mesos des-
prés de cornencar el nou convent. La
construcció, pero, va durar 47 anys i
es va acabar I'any 1784, amb la be-
nedicció del temple el dia 14
d'octubre del mateix any. Després de
I'exclaustració deis Carmelites el ju-
liol de 1835 va restar tancada fins al
dia 12 de juliol de 1853 en que es va
tornar a obrir al culte. Sortosament
aquest temple no va patir els estralls
de la guerra civil del 36, com va patir
la de Sant Antoni Abat, sí, pero, que
varen ser cremades totes les imat-
ges i van col.locar lIits al seu interior

amb la intenció de poder acollir els
ferits de guerra que hi portessin. Així,
doncs, un cop restablert el culte reli-
giós I'any 1939, va substituir la de
Sant Antoni en les funcions parro-
quials fins que aquesta va ser recons-
trulda totalment i s'hi va restablir tam-
bé el culte.

L'entorn

Aquesta propietat, a més de
les edificacions, ha conservat durant
molts anys un petit hort, que en els
seus orígens havia estat un gran hort
que arribava a I'actual carrer de Joa-
quim Mir. Tancava la propietat una
paret, la qual era anomenada pels
vilanovins com la «muralla deis del-
calcos». Pero precisament aquest
any 1995, i a causa d'ampliacions i
reformes que s'han fet de cara a mi-
llorar l'assistencia sanitaria en els
serveis d'urqencies, s'ha utilitzat la
resta de I'hort que quedava i també
ha estat enderrocada la casa rode-
jada de pins que hi havia en un ex-
trem del mateix i on precisament hi
visqué el nostre actual tresorer en
Manel Vidal. Últimament aquest hort
havia servit també en algunes oca-
sions com «heliport», on aterraven
helicopters en casos d'ernerqencia.

La casa de mossen Manuel

La casa del davant de
I'Hospital, on vivia el conegut mos-
sen Manuel Roig, fou adquirida per
un qerrna del seu avi, que també era
capella i es deia Cristofol Roig i Puig
i la va pagar amb els diners que feia
predicant. També era el capella de

I'H9~pjtal i en morir, després d'haver-
hi estat més de 50 anys, -la va deixar
per als seu s parents, sempre que
també fossin capellans de I'Hospital.
El va succeir un nevot seu pero no-
més hi va estar dos anys ja que va
morir jove, sueceint-Io Ilavors el seu
qerrna, el ja conequt rnossen Manuel
Roig i Puig, amb una durada de 62
anys fins que va morir I'any 1983.
Actualment aquesta casa, tot i que
fa les funcions de magatzem del
mateix Hospital, és propietat d'un al-
tre sacerdot de la mateixa nissaga,
Manuel Roig i Cistellé, actualment
missioner a Xile i que no ha volgut
seguir tenint la capellania de
I'Hospital que volia perpetuar el seu
avantpassat, de manera que possi-
blement després d'aquest missioner
la propietat d'aquesta casa passi a
mans de I'Hospital.

(Continuara)

Joan Lluís Sivill i Vergés
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