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moment totes les viandes s'havien
vengut de manera conjunta a la por-
xada de la oloco Major, amb louq-
ment de la demanda de la població,
l'Ajuntament va decidir traslladar la
carnisseria i la peixateriaen uns
locals situats també al carrer de Sant
Pere, els quals antigament havien
estat unsgraners (o pallols). Hivan ser
finsal segle XIX.

MERCAT CENTRAL
"Lo rey D.Pere. (1/1de Cataluña i IV en
Aragón) desitjan lo aument de
Vilanova de Cubel/as, concedí ptivt-
legi alsJurats y homens de la universi-
tat de dita vi/a,de poder tenir mercat
en los dimecres de cada semana,
expressant que tots i qualsevols que
anassent á dit mercat ab coses y
mercaderies que en sí aportassent
fossent salvos y segurs onon. estánt y
retornansent del dit mercat, no
podent esser capturats. detinquts,
penyorats, marcats ó altrement impe-
dits per culpa, crim ó deutes alíenes,
sino esque el/sen las dites coses tos-
sen principal, ó com Ó fermanses
obligats. Sa data en Girona al 23de
maig de 7358." Arxiu Historie
Comarcal

Buscar els orígens del mercat de
Vilanova vol dir remuntar-se als anals
de la nostra historia. Antigament els
mercaders tenien com a punt de tro-
bada les places de les esglésies.No
seria d' estranyar,dones, que Vilanova
ubiqués els seus mercats en alguna
d'aquestes places. Elprimer Iloc que
se'n té notícia és a la pioco del
Palmerar (on actualment hi ha la
ploco del Pou). Segons el Pare Garí,
tal i com apunta en el seu lIibre
Descripcion é historia de la villa de
Villanueva y Geltrú desde su funda-
ción hasta nuestrosdios, en aquesta
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primera ploco s'hi venia gra, corn.
pelx. hortalissesi altres queviures.

Fou a l'onv 1358quan el rei Pere 111 va
concedir a Vilanova poder tenir mer-
cat els dimecres de totes les setma-
nes. Amb aquest privilegi els vilano-
vins van pensar en formar una oloco
opte per a aquest objectiu, i el
mate ix reí. el16 de gener de 1374,els
va concedir poder fer una plcco on
creguessin oportú per vendre-hi. Van
formar la oloco Major (actualment
de Pau Casals), enderrocant unes
cases que eren de Pedro Fontroig.
Aquesta va ser la primera ploco del
mercat de Vilanova. Un cop establert
el mercat en aquest punt. amb el
creixement de la vila, el mercat de la
plcco del Poimerar ono en detriment
en favor del de la plcco. Major. Aquí
s'hl va construir un gran cobert (una
porxada) davant de la casa
Capitular (I'antic Ajuntament), on hi
havia la carnisséria i peixateria, a més
deis grans, les hortalissesi altres vitua-
lIes.

A mitjans del segle XVII,amb l'ouq-
ment de la població de Vilanova, es
va crear la necessitat de fer un nou
rnercot. el qual se situó a la part més
ampla del carrer de Sant Pere (el que
s'anomenava ploco Nova) per a la
venda d'hortalisses. Si fins a aquell

En aqúesta mateixa época la ploco
de la Verdura cornencó a configu-
rar-se 1, uns anys més tard,
l'Ajuntament decidí que s'h: ven-
guessin lesverdures i leshortalisses.La
mesura, pero, no fou acceptada per
les hortolanes fins a finals del segle,
sobre el 1799.

A mitjans del segle XIX,i segons indica
Garí, es produí una aglomeració de
venedors de fruita que obstru'ia el
pos a la ploco de la Verdura i 'oís
carrers propers. L'Ajuntament
designó que la plcco fos només des-
tinada als venedors dhortolísses. i
d'aquesta manera, la fruita, el lte-
gum, l'ovlrorn i la resta de productes
fossinvenuts a la plcco Nova.

Aquest fet va durar fins al 1858,
moment en qué l'Ajuntament va tras-
lIadar tots els venedors de la plcco
Nova a la otoco Major (dita aleshores



de la Constitució), que era ocupada
només pels venedors forasters els
dimecres i diumenges,

La ploco Nova ocolllo. d aquesta
manera, els venedors de gallines (o
gallinaires) dlórtornent, Elsdies feiners
ho feien els venedors de fruita i lIe-
gum. Aquest fet dona nom al reclnte
com a "plcco de la gallina",Aquesta
activitat dura fins al 1892,

L'any 1831l'Ajuntament va veure que
el local de la carnisseria i peixateria
era petit. i va fer construir una peixa-
teria sobre el pont del Iorrent, conti-
gua a la plcco del Pou o Palmerar.
Les obres no es van acabar fins al
1834, L'antic local deis pallols es va
convertir en la cornlsserlo. on es van
cobrir les parets de rajoles i es van
col -locor unes taules de marbre
blonc.

EI9 de febrer de 1857 es va haver
d'enderrocar la peixateria pel seu
mal estat i sen va construir una de
nova sobre lcntlc fossar de la Geltrú,
la qual es va obrir al públic el 8 de
setembre de 1858,

Al costat de la peixateria hi havia un
petit mercat de vetes i ñls.roba i quin-
calleria, que seguia pel carrer de la
Unió des de la ploco del Pou fins pas-
soda la pelxoterlo. El fet que aquest
mercat fos a l'aire lliure suposava una
serie d'inconvenients per als merco-
ders. i es pensó en la creació dun
edifici cobert destinat al rnercct.

I La primera voluntat fou a partir euno
proposta feto per un deis propietaris
de la ploco de Ventosa (I'actual
plcco de la Vila), que va suggerir
d'lnstol-lor el mercat sota els pórtlcs
que envoltaven la ptoco: També hi
havia la proposta dun vilanoví que
havia onot a les Arnérlques per tal
d'uniñcor els Ilocs de venda del pelx.
la corn. la trulto. la verdura i I'aviram
en l'illo de cases entre la plcco de la
Verdura i el carrer de Sant Pere,Pero
el projecte no va reeixir.

L'any 1880 Francesc Ballester i Josep
Cirera van presentar un nou projecte
per a la ploco del rnercot. on propo-
saven uns terrenys confrontants al
col,legi Ventosa, quan aquests passa-
ren a rnons rnunlclpols. pero nova-
ment el projecte no va tirar enda-
vont, , •

No va ser fins entrat el segle XXquan
l'Ajuntament va prendre partit en la
qüestió de tlotar a la ciutat dun lIoc '
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cobert per al cornerc que es trobava
dispers per tota la ciJtat, Elsmercats
coberts garantien la venda diaria'
deis productes així com une amplia-
cló de I'horaricomercial. AíO vega-
da oferia ols ' comerciants ~disposar
d'un espai fix qeJ6 els permetia no
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haver de traslladar les mercaderies
cada dio,

En el Pie de 1'11de gener de I'any
1916, el segon tinent d'alcalde de
l'Ajuntament, Josep Huguet iVirgilLva
demanar un estudi per tal de cons-
truir una plcco-rnercot. Dies més tard
es va convocar un concurs públic
per provelr la ptoco: El 10d'agost de
1916 es van acordar definitivament
les bases del concurs per cobrir la
ploco d'arquitecte municipal, en el
quart punt de les quals es deia:

"Los concursantes deberan presen-
tar un proyecto completo para una
plaza-mercado en cuyo recinto
deben instalarse los siguientes pues-
tos: Pesca salada 4, pescado 30,ver-
duras 90, gallina 20, carne 25, tocino
15,ultramarinos 6, frutas 30, despojos
4,eventuales 50,además de los loca-
les correspondientes para depen-
dencias, inspección, dirección, mata-
dero de gallina y cámara frigorífica y
retretes",

Uns mesos més tard, la Comissió de
Foment va cdrecor un document a
I'alcalde per tal que realitzés un con-
tracte privat de compra-venda amb
els propietaris de la Sínia deis cape-
üons. ubicada entre els carrers del
Recreo, Pi i Margall i Rasa d'en
Miquelet, Eltermini de compra era de
sís mesos i s'estipulava com e preu
50,000pessetes '

A finals de 1916 l'Ajuntament va
nomenar Josep M. Miró i Guibernau
arquitecte municipal.

Elprojecte va trigar un temps Ilarg en
reolltzcr-se. A finals de 1928 la socie-
tat "Alegre, Ferrery PiS,en C," entrava
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a l'Ajuntament una
instancia on incida uns
plónols duns terrenys per
fer-hi les obres de la plcco-
rnercct: Aquests estaven
ubicats entre' els carrers de la
Indústria, Josep Llanza i la part poste-
rior deis números 48 a 82de la rambla
Principal. La superficie total era de
5.154,97 m i el seu cost ascendia a
100.000 pessetes. L'1 de febrer de
1929 l'Ajuntament va acceptar
aquests terrenys.

Mentrestant, el 21 de desembre de
1928 el Consistori encorreqó a la
casa "Solé Pla" un avantprojecte de
rnercot. essent-ne l' arquitecte
Francisco Portillo Quintana, Elprojec-
te fou aprovat el 16de more de 1929,
Tot i els problemes que van sorgir en
l'ooquisícíó deis terrenys, finalment el
dio de la Festa Major de 1929 es va
fer la couococíó de la primera pedro
de la nova plcco-rnercot de
vllonovo.

L'any 1935 la construcció del mercat
va rebre el suport del patrici vilanoví
Soler i Carbonell. A rnés. hi hagué un
canvi d'ernplocornent ja que l'orqul-
tecte Miró va recomanar quecoldrio
millorar la ubicació amb l'odquisició
de les cases i síniesve'ines per acon-
seguir uns carrers més amples que
envoltessin ledlñcl, Així dones,
l'Ajuntament va comprar la sínia
Artigues, tres cases del carrer de
Girona, slsmés del carrer Pi i Margall i
un terreny procedent de l'antic comí
de Sant Gervasi, El 28 de novembre
de 1935 es va fer I'acte públic dod-
judicació de les obres del rnercot.

Quan va esclatar la guerra civil les
obres del mercat encara no s'havien

pla~a del pou [foto: arxLu OMVO)
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ELNOU MERCAT

Les corocterístiques
infroestructurols

El mercat de Vilanova es va fer amb
uno base de planta rectangular i total-
ment coberto. amb una nau central i
dues de laterals. La distribució de les
parades anaven d'ocord amb els pro-
ductes que s'hi venien: corn. productes
de la terra i peix. Així dones, les parades
de carn i lIurstaules anaven adossades
a les parets del mercat. Després hi havia
la venda de verdures, fruites i lIegums i a
la part central s'hl lnstcllovo la venda
del peix.

Lesobres van anar regides per la simpli-
citat i l'economlo. essent les tocones de
pedra i maó, utilitzant-se a la vegada
l' estuco Entre les columnes que soste-
nien les cobertes s'hl van col-locor-ñnes-
tres. El paviment havia de ser imperme-
oble i llis per afavorir-ne la neteja del
terra. Calia que tingués pendents per
recollir I'aigua de la neteja i que aques-
ta anés a parar o un sistema subterrani
d' evacu.ació.

La iI·luminació era a partir de finestres
altes, obertes en les parets laterals, per
sobre deis uocs de venda, que a la
vegada servien de ventiloció. Elsvidres
havien de ser de color blou per tal de
filtrar els raigs de sol i aconseguir un
color natural en els aliments. El sistema
de ventilació se situó a la part alta de la
coberta per evitar corrents dolre
mossa baixos.

Els lIocs de vendo

Els lIocs de venda del nou mercot de
Vilanova es distribuTen en quatre tipus
diferents: els lIocs que (10 necessitaven
instal·lació, les botigues obertes, les
parades tancades i els lIocs de venda
de peix i marisco

* lIoes que no neeessitaven
instol-loció r
Aquests lIocs eren exteriors, i se situoven
soto les marquesines de la tocono. Eren
ocupats per venedors eventuols {Verdu-
ra, aviram, roba ...). ••
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* Botigues obertes
Se situaven o l'interior de I'edifici i es
destinaven majoritariament a la venda
de verdura, fruita i lIegum.lnclo'ien unes
toules fixes de pedra sostingudes per
pilanets d'obro,

* Parades taneades
Eren lIocs per a la venda de corn, galli-
na, bocono. ultramarins, etc. Les para-
des eren separades per envans i la
majoria estaven adossades a la paret
interior de les tocones del mercat.
L'envó solia estar folrat per rojoles, i
inciden un bastiment de fusta o ferro
que enquadrava un teixit de tela
metal·lica, un taulell de marbre blanc
amb trinxant de fusta i, a la part exter-
na, una planxa de fusta que permetia
l'entrodo a la botiga. A la part boixa
exterior s'hi mcloien uns prestatges per
tal que els compradors hi poguessin
recolzar els cistells. Lescobertes de tela
rnetól-lico. pero. es van canviar per
unes de fusta, rnés higiéniques.

* lIoes de venda de peix i marise
Eren lIocs oberts. En la majoria de casos
estoven formats per planxes de marbre
amb una incllnoció per afavorir el des-
guas de I'aigua. Incorporaven al terra
unes petites canals per recollir aquesta
aigua.

Elprojecte inicial contemplava un tofal
de 264 parades, repartid es de la
següent manero:

- lIoes taneats: 30 de corn. 13 de can- ,
saladeria, 20 de gallina i pollastre, 4 de
despulles,4 d' ous. 10de drogueria, 8 de
pesca salada i 1 de quíncollerto.

- lIoes oberts: 90 de verdura, 25 de frui-
to. 5 de voris. 50 de peix i 4 de marisco

A més de les parades, el mercat íncloio
altres serveis: rnotonco de gallines i
'conills '(sota supervisió del vstsrtnon).
cambra frigorífica als soterranis (amb

. un departoment per la carn i un oltre
• per al peix), magatzems soterranis,
rnuntccórreques per al servei del sote-
rronl serveis per o homes i dones, bar i
oficines
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finalitzat. Acabada la
guerra l'obro ja estava
gairebé completada, tot
i que li faltavo la part eléc-
trica. Aquesta no va arribar
fins 01 1940. Tombé mancavo la
cambra frigorífica. L'aprovació defini-
tivo del Reglament del Mercat es va
fer el 6 de febrer de 1941.Tot i amb
olxó les obres del mercat continua-
ven. Aquest mateix any ja es van
anar cobrint ets Ilocs de treboll per al
nou mercat.

El Conslston va prendre I'acord do-
bligar a concentrar lo venda de pro-
ductes frescos al nou rnercot. traient-
los de la vio pública. Aquest fet va
ocasionar alguna disputa amb els
comerciants.

El 30 de more de 1941 es va fer la
inauguració del nou Mercat Públic
de Vilonova i la Geltrú. Cal tenir en
compte que, com que el mercat va
iniciar la seva construcció en temps
de la República, el rétol va ser inscrit
en cotoló. Poc obans de ser inougu-
rot. pero. es va modificar la inscripció.
Finalment, el dia 1 dcbr] els vilano-
vins ja van poder onar a comprar
productes frescos i de primera neces-
sitat en unlloc únicoTot i amb aixó lo
verdura encaro es venia o lo ploco
de la Verdura, la carn a les carnisse-
ries i el peix o la Peixateria del carrer
de la Unió, I'aviram al carrer de Sant
Pere i la robo i les vetes i filsa les para-
des de la ploco del Pou i del carrer
de la Unió.

* Aquest article ha estat elaborat a
partir delllibre "ElMercat de Vilanova
i la Geltrú. Aproximació histórica ". de
Carme Barceló. Maig de 7997

Quan eL carrer de LLeLda estava tancat
(foto cedLda per L.covacho)
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