
DIARI DE vn.ANOVA

.: J.J:::~-~7.~
.s . ,_•.~t:!?::o. 14 de Mayo de 1977

- ~¡

('~ ..
, '\ -:> /Historia de Vílanova

La Confraria de Sant
Isidre. de la Deltró

Amb documentació proba-
da,ben bé podem dir que la
Confraria de Sant Isidre de
la Parroquia de Santa Maria
de la Geltrú, és una de les
més antígues que es varen
anarformant al llargdels se-
glesa la nostra parroquia, La
telígresía geltrunenca, dedi-
cadadesd'antic a l'art del pa-
gésben aviat erigí per patró
aSant Isidre.
El! documerit més antic que

hem pogut trobar a l'arxiu
parroquial sobre la Confraria,
datade l'any 1664; aquest és
un rebut d'un candeler ore-
sentat al prior de la Contra-
ria.
Pocacosa sabem de la vida

d'aquest gremi carnperol. Fins
de l'any 1770 no en trobem
abundant documentació, i és
ambmotíu de laconstrucció
del nou altar i imatge del
Sant Isidre. Per la documeri-
tació conservada sabern que
l'antíc altar que provenía de
l'esglésiavella, fou venut per
30 lliures; devia ésser el pri-
meraltar on hi acudíen a pre-
gar no pocs pagesos tot invo-
cant el Sant en diferents si-
tuacíons i pregar-Ií qualsevol
desíg.El! nou retaule fou cons-
truit en fusta d'alba, el seu
ímport rou de 500 lliures en
moneda barcelonína, Estava
compostde tres cosos.Sota la
mesade l'altar s'hi trobava
una imatge d'un Crist [acent,
dins d'una urna de vidre,
aquestaimatge certament que
la podem atribuir a la que
durant rnotts anys ha presí-
dit el pas de ''l'Ec-c'eHorno", i
que'ara es conserva a la sa-
grístíade la parroquia envol-
tada d'altres belles peces que
s'hanpogut conservar.
Aquesta Imatge, del "Sant

Sepulcre"es treia per les so-
lemnes.proce\Ssons,que s'or-
ganítzaven amb motiu de la
SetmanaSanta; estava ben
acompanyada "d'armats" o
"Manaíes" -"a la usanza re-
mana"- ens diu el text es-
collits d'entre els membres de
la contraría de Sant Isidre.
El eos central del retaule i

estavacompost per tres ror-
niculesseparades .per unes
columnes salomóníques. Es
evident que la tornícula cen-
tral estígués presidida per la
ímatgetítuáar, certament que
és la que encara avuí presí-
deix el retaute del sant, uns
frisosi una cornisa volada re-
matava el retaule, Tot el re-
"taule fou treballat pel vila-
íranquí F. Gaig; íes despeses
de dur el retaule des de 1'0-

br ador ñns a la parroquia do-
na peu a una polemíca que
durá un mes entre el tallista
i la Junta d'Obra de la par-
roquia, car ningú es voJia fer
carrec de res 6 llíures que cos-
tava dur el retaule a la Gel-
trú; a la n, la Junta d'obra
abona dita quantitat carre-
gant a la Confraria I'ímport
de lesdespeses.
Per la festa de Sant Isídre

de l'any 1779,l'altar ja esta-
va enllestit; la diada del Sant
tou escollída per la solemne
benedíccíó de l'altar i retau-
le, es feu una cerímónía ben
curiosa. A la Sagristia de la
parroquia es reuniren el rec-
tor, Dr. A. Ucar, dega del Pe-
nedes, juntament amb els ad-
mínístradors de la Confraria,
J. Pascual, R. Carsí i M. ou-
vella, allá I'encarregat de les
abres feu entrega de les dar-
reres fustes del retaule i se li
abona el darrer import acor-
dato
La díada de la ínauguracíó

rou ben solemne; a la vigilia
.a l'esgñésía tíngué lloc J'ofici
de completas "a toda orques-
ta" i s'ornarnenta tota l'es-
glésia amb ginesta, [untament
amb J'altar dedícat al Santo
A l'ofici major de la diada hi
assístí tot el clero de la cíu-
tat, frares dels dos convents
vilanovíns i molta gent, tota
una orquestra composta per
violins, violes, trompes, cla-
ríns llanuses, doná un to so-
lemne i alhora festiu a la ce-
nmonía, i en acabar, un frare
carmelítá feu un llarg sermó,
enaltint les glories del Santo
En acabar aquest, es feu

una processó nels carrers de
la Geltrú; la ímatge del Sant,
bellarnent adornada, tancava
la processó que rou molt con-
correguda de gent. De retorn
a l'església es cantaren els
goigs del sant potser una mi-
ca corre-cuita, car tot segurt
als baixos de la rectoría hi
havia un rerresc pagat pels
confrares de Sant Isídre : a
aquest rerresc hi estava cÓn-
yidat tothorn, .no hi mancava
la típica coca:que ens ha arrr-
-v·aJtñns als nostres díes, co-
ques grans i petites. Com a
data.purtosaveíem que en un'
resu~ de la testa fet pel
mateix rector, hi han eüsin-
gredients que formen part de
la coca: mataraluga, sucre,
aíguardent- ous farina; l'en-
carregada de cada any d'ela-
borar les coques era Gertru-
dís Queral'tó, qui endolcía el
paladar dels geltrunencs. ea-
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Sorteando baches
Frente al número 21 de la

Avenida (le Garraf, colístona;
ron el pasado día 5, sobre las
nueve de la tarde, los vehícu-
los tipo ciclomotor, conduci-
do por don Tomás Romar
Berbel, de 44 años de edad,
pescador, vecino de las Ra-
quetas de San Pedro de Ríbas,
y el turismo matrícula B 337-
769, conducido por su propíe-
tarío don Camilo Sanchez
Palou, de 52 años de edad, ve-
cino de Segur de Calafell (Ta-
rragona).

A efectos de la colisión, re-
surto con rotura de tíbia y pe,
roné izquierdos el conductor
del ciclomotor, el cual fue
trasladado a la Residencia de
los Padres oamüos, donde fue
asísttuo quedando posterior-
mente hospitalizado en el
mencionado centro sanitario.

No hubo testigos presencia-
les de la colisión, pero según
manítestactones del conduc-
tor del turismo, las causas de
la misma se produjeron cuan-
do el Sr. Bernel circulaba por
la Avenida de Garraf en di-
reccíón a las Raquetas, pero
debido al unal estado de la
calzada, circulaba sorteando
los baches existentes en la
misma.

NIÑO ATROPELLADO
En las primeras horas de la

tarde del pasado dra 7, fren-
te a la finca número 90 de la
Icambla del Caudíllo de nues-
tra ciudad, fue atropellado
por el turismo matricula B
tillZO BT, el niño de trece años
de edad, Jorge Miró Surroca,
el cual resultó con diversas
heridas, de carácter grave,
salvo complicación, ue las que
fue asístíuo en el Servicio de
Urgencias del Instituto Na-
cional de Previsión de nues-
tra ciudad, siendo posterior-
mente trasladauo a la Resi-
dencia úe los Padres oamttos,
donde quedó internado para
su observación.
En el momento del atrope-

llo el vehículo era conducido
por su propietario don Rafael
J:"eñaSantiago, de 4Z años de
edad, vecino de nuestra ciu-
dad.
Según manifestaciones del

testigo presencial, Francísco
Barjola, de 19 años de edad,
el atropello seprodujo cuando
el niño lesionado intentó cru-
zar la calzada sin percatarse
de la proximidad del vehículo
que circulaba por la mencio-
nada vía pública en dirección
a la carretera Comarcal 246_
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da anv per 15sous, com a pa-
ga deil seu treball.
La Confraria donava tam-

bé vi, líquit preciós que es
guardava als baixos de la ca-
sa rectora1 en una despesa
que la Confraria tenüa, molts
dels pagesos aiudaven a que
mai s'acaoés aquesta bota de
vi, donant en el ternos de la
verema, carregues de raim que
anaven després a engrossar el
vi que la oonrrana tenia, com
ja hem explicat. La Confraria
feia també durant I'any, re-
capta de fruits carnperols,
Ilegurn, alls, patates ...

L'any 1778sabem que es
feu un bell i llarg banc pels
membres de la Conrrarra, a
carrec del vílanoví Jacínt
Foritanals, quí cobra 9 llíures.
Uns anys més tard es dau-

ra I'artar ; ho feu el bareeloní
F'rancesc Borras, per un írn-
port de 575 lliures, fou ales-
hores quan es pinta de bell
nou tota la capella amb les
pintures que avuí día encara
hi resten. Per poder pagar al
pintor, la Confraria dels Ma-
riners deíxa al gremi de Pa-
gesos206 lliures que foren re-
tornades ben aviat.
Avui día, res o ben poc po-

dem veure del bell ,a;~ar que
els nostres pagesos dedíearen
al Sant patró; tot desapare-
gué en el daltaoaíx de 1936-

39,pero ens ha restat la ímat-
ge del Sant que presideix la
rornícula central. Avuí día,
pero, podem tornar a contem-
pilar aquesta capella amb les
sevesparets ben netes, res
pintures del segle XVIII res-
taurades i ben acabada i or-
namentada. Ha estat possíble
grácies a I'obra del quí és I'ac-
tual rector, Mn. Pere Sitjá,
que treballa per deíxar les ve-
nerables parets de la parro-
quia !liures d'aregitons pos-te-
rrors, mancats d'art i de gusto
Ell i la Confraria de StoIsídre
conos, ens han deixat aques-
ta capella del Sant on encara
avuí, davant la venerable
imatge del Sant, els nostres
pagesos, seguidors deIs qui
reren I'an tíc altar s'acosten
al Sant per demanar qualse-
,,01 necessítat o per fer una
Iloanca del qui tarnbé com ells
va compartir la vida dura del
campo
Unes notes retes amb afec-

te vers els hereus d'aquells
"HOMES DEL CAMP, HOMES
DEL LLAMP ", que diem els
oataíans, i que austers trena-
lladors ens han teíxrt uns se-
gles d'hístóría vílanovína ple-
na de bones costums, d'hon-
radesa, de fraternitat i de vi-
da cristiana. .

Josep M. Armesto-Miró


