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CAL GABARDÓS: Del punt més alt al punt

més baix de la venda a I'engros a

Vilanova i la Geltrú

Parlar d'un deis cornercos pioners pel

que fa a la venda a Vilanova i la Geltrú i

comarca és parlar, entre d'altres, de Cal

Gabardós.

Aquesta botiga va ser fundada a finals

de segle passat per Joan Roig, un

comerciant vilanoví que va veure com

I'any 1936,i a conseqüéncia de la guerra

civil espanyola, la seva botiga de que-

viures havia de socialitzar-se. Aquesta

mesura va durar fins I'any 41, és a dlr, fins

a principis de la postguerra.

Segons Joan Soler i Ferret,actual propie-

tcrl. "Joan Roig, el fundador de Cal

Gabardós, va haver de marxar de

Vilanova per cames perque no se I'em-

portessin a passejar (anar a passejar

durant els anys de la guerra civil signifi-

cava ser torturat, interrogat o, senzilla-

ment, afusel/at)".

L'any 1941 cornencó. pero, el veritable

cicle de Cal Gabardós, aquella botiga

que en els nostres dies encara es coneix

amb el mateix nom. L'any 41 Cal

Gabardós va canviar de propietari fent-

sen córrec Joan Soler i Gabardós, pare

de I'actual propietari, Joan Soler i Ferret.

Precisament, Joan Soler i Ferret recorda

també que "la bofiga sempre ha estat

oberta d'em;a que es va fundar.

Productes de drogueria i queviures han

estat sempre a disposició de les deman-

des deIs clients. Anfigament a Cal

Gabardós es feia Magnesi, es torraven

ameflles i es fabricaven 'polos' en una

fresquera o cambra subtenama que

encara avui dia existeix".

Cal Gabardós es troba al carrer deis

Caputxins, 37,on sempre ha estat des de

finals del segle XIX,entre els carrers de

Santa Eulalia, de Cervantes i la ploco

deis Cotxes de Vilanova i la Geltrú.
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La botiga es dedicava a la venda a

I'engros i tots els ciutadans de Vilanova i

la Geltrú, a més d'altres pobles de la

comarca, s'hi apropaven per carregar

els rebosters i neveres.

Cal Gabardós va tenir el seu millor

mO,ment entre els anys 41 i 70, pero

sobretot des de I'any 1941 fins a mitjans

de la década deis 60. L'actual propieta-

rl,Joan Soler i Ferret recorda que "ara fa

unS"JOanys, i a causa de I'aig~atque va

patir Vilanova i la Geltrú, algunes parts

de la bofiga van quedar afectades. A la

bofiga hi novia catbur per Aer I/um.

L'aigua que va entrar en contacte amb

aquest material toxtc va provocar fum i

el daltabaix que es va formar ja se'1pot

imaginar. Alguns aficionats a I'espeleo-

logia, encara venen a demanar carbur,

pero Cal Gabardós també ha patit al

I/arg deIs anys I'efecte de les grans

superficies industrials i a causa d'aquest

fet va haver de deixar de vendre alguns

deIs productes que fa uns anys veníem a
I'engrós".

Joan Soler i Ferret també recorda amb

certa envoronco que fa poc més de 20

anys, i amb la ubicació de la comissaria

de la Policia Nacional, va cornencor la

davallada del negoci: "ooans veníem a
I'engrós i tothom venia amb el seu carro,

i més tard amb cotxe,a comprar grans

quantitats de productes. La ubicació de

la Policia Nacional a Vilanova i la Geltrú

va provocar que no es pogués estacio-

nar a la playa deIs Cotxes. Aquest fet,

sumat a la creació de les grans superfi-

cies comercials, va fer que molta gent

deixés d'anar a Cal Gabardós. I la boti-

ga de venda a I'engrós per exceuéncta
a Vilanova i la Geltrú va anar perdent

hegemonia a nivel/local i comarcal".

Actualment, la botiga viu gracies a la

clientela que amb el pos deis anys con-

tinua confiant en els productes posats a

la venda i amb el tracte personal que els

treballadors donen als clients i amics. El

propietari actual, pero, no descarta que,
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com altres negocis ernblernótlcs de la

nostra ciutat, Cal Gabardós pugui tan-

car les seves portes definitivament.

E'artística: De l'Art a les plantacions

L'art de vendre ort. i no precisament per

amor a I'art, sempre ha estat tot un

repte. Pero poder tenir la subtilesa de

compaginar l'ort. la pintura o les imatges

religioses amb el món de les óptlques és.
si més no, curiós. Doncs olxó és precisa-

ment el que ha fet Josep Canyellas i

Torresdes de I'any 1955, any de fundació

de L'Artística, fins a I'any 1996, any de

tancament del negoci.

"El nom de la bofiga va ser creaf pel

meu pare, Joan Canyel/as i Bosch. A

meifaf del segle xx. a Vilanova i la

Gelfrú exisfia una empresa anomenada

'Seguros Cataluña'. Es dóna la cir-

cumsfóncia que els oculisfes de réooca
no fenien un I/oc on fer anar als seus

pacienfs per tracfar la graduació deis

vidres de les ul/eres. Elmeu pare", conti-

nua explicant el propietari del que va

ser L'Artística, Josep Canyellas i Torres,

"era molf amic d'alguns deis oculistes i,

després de diverses converses, la famma

CanYfl/as vórem decidir posar un nego-

ci dedicaf a I'arf i al món de les ópfi-

quesoAmb el pos deis anys la parf ópfi-

ea va quedar en segon pla amb la

venda d'ul/eres de sol i de recanvis. Així

dones, la bofiga de la rambla Principal,

32, va cenfrar; la seva proiecció de

venda als olis i ci I~simafges religioses".

Es dóna la clrcurnstónclo que els qua-

dres de L'Artística han estat motiu d'ex-

posicions a diferents lIocs d'Europa. La

firma deis quadres era Figueres, fent

referencia al cognom de la dona del

propietari. "En realifaf, la verifable arfisfa

de la família és la meya dona, i no io,

com fofhom creu. La meya dona es diu

Rosa Pasfor Figueres i la firma deis qua-

dres correspon a la seva' obra. És a dir

que la creadora deis quadres és el/a i no

io". La família ha volgut fer públic aquest

fet com a reconeixement a la tasca 'de

Rosa Pastor Figueres, artista Be Vilanova

i la Geltrú que, durant molts cnvs. ha vis-

cut en l'ononlrnot. : '

Cal destacar que LArtísti€a no sempre ha

Jingut el nom en cofolo. Va ser a finals de'l .

lodécodo deis anys 70 que els propieta-

risvaren decidir passar de 'La Artística', en
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costeño .o 'L'Artística', en cotolo. ,~

En un deis seus records, Josep Canyéllas

i Torres,fa la següent reflexió: "Una boti-:

ga així teia falta a Vilanova. L'Artística ha

exposat quadres a diterents indtets
d'Europa i encara rep encórrecs d'algu-

nes esglésies i clients per ter-se amb

alguna obra de Ro~a Pastor Figueres. A.
més, L'Artística va vendre I'actual lmat- .

ge de Sant Antoni a I'organifzació deIs,
Tres Tombs de Vilanova i la Geltrú. Aixó

va passar I'any 1981", segons les expli-

cacions de Victoria Canyelles, filla de

I'establiment. Victoria Canyellas també

explica que, a banda deis encórrecs

que la família encara rep per part deis

seus clients més ossldus. L'Artística ha

.exposat alguns deis seus quadres a

Italia.

Ara: la responsable de seguir la tradició

ortlstico de la família ~,és' Victoria

Canyellas. Entrr d'altres obres, que ha

creat es troben els cartells del Carnaval

de Vilanova i la Geltrú de I'any 84 i els de

la Setmana del Mar deis anys 83 i 86. Els

pares continuen treballant en el món de

l'ort. és a dir pintant. per complaure les

demandes que encara tenen.

L'Artística va tancar I'any 1996 i un any

més tard es va ubicar en el seu Iloc una

coneguda cafeteria.

Cal Vírella

Aquesta ernblernótlco botiga de la

plcco de la Vila va tancar portes el pas-

sat mes d'abril.

Cal Virella va obrir a la ploco l'any 1929

com a impremta i botiga, amb el nom

de Virella Soler S.L.A la mort del soci

Soler,es va treure el servei d'impremta i

va quedar com a llibreria, papereria i

venda d: objectes d: escriptori. La

impremta segueix al carrer deis

Escolapis,on van cornencor.

Amb els anys es van trobar que el mate-

rial d'oficina era el que més es venia, i a

la década deis 80van ampliar I'oferta en

aquest sentit.deixant la venda de lIibres.

Era una botiga de tota la vida on es

podia trobar absolutament de tot en

material d'oficina. La mestressa,

Montserrat Virella, explica que era un

deis únics Ilocs de Vilanova on es podia

trobar lacre per segellar o tinta xinesa
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negra. Hi havia tinters i plomins amb

menee fins fa pocs anys, d'aquelles que

ja no es veien enlloc.

1,
S'hi podlen trQb~r sobres de totes \Ies

mides, compassos de les més prestigio-

ses -morques, I el que no es trobava

enlloc, !ho anaven a buscar a les cases

on hofabrigaven.

" ,
Virella Soler S.L.havid estat fundat pel

pare de I'actual mestressa i el seu soci.

Quan ella se'r; va fer córrec. als anys 80,

va ser quan li 'van posar el nom actual.

Ara, en. veure que el matrimoni es ·feia

gran i no hi havia contlnuitot familiar van

decidir tancar la botiga: és Ilei de vida.

Tot i olxí finsa l'últlrn moment van poder-

hi tenir dues dependentes.

El seu bon ernplocornent. el número 10

de la plcco de la Vila, ha servit perqué

l'Ajuntament comprés I'establiment per

fer-hi una oficina dlnforrnoció turística i

un punt de venda "de records de

Vilanova.

Montserrat Virella explica que l'épcco

de més popularitat de Cal Virella va ser

qua n hi havia l'Escolo Industrial ·.a la

plcco de la Vila. Totsels estudlcnts van

passar per la botiga, i els professors hi

anaven sovint a fer petar la xerrada. "Era

un tormiguer. S'obria al matí i no es para-

va fins al vespre", recorda la mestressa.

Alxó eren els anys 50 o 60.

Durant el mes de liquidació, aquest pas-

sat abril, la mestressa sho mostrat molt

agra'ida a la clientela de sempre i molt

contenta per haver retrobat persones

amb les que havien perdut contacte

feia molts anys: antics estudiants, senyo-

res que havien portat els nens a com-

prar els seus primers compassos ... Molta

gent entrava a Cal Virella només per

saludar i acomiadar-se d:aquella

ernblernótíco botiga i s'emportaven

algun petit record de tots aquests anys.

"5emblava vigília de Reis tots ets oies",

la gent no parava d'entrar i sortir do-

quell establiment que molts enyoraran.
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Situada al carrer deis Caputxins, número

27, aquesta botiga de joguines va cele-

brar els 100 anys I'estiu passat. S'havia

fundat l' any 1898 al carrer del

Campanar. Desprésva passar al número



16del carrer deis Caputxins. I més enda-

vant va estar un temps situada uns

números més avall. Pero gairebé tothom

la recorda en el mateix lloc. on es monté

des de 1936.

La botiga pertany a la família Amigó. La

va fundar el besavi de Josep Anton

Amigó, I'actual propietario

Aquesta botiga podria ser un precedent

deis actuals Tot a 100',ja que deu el seu

nom al fet que tot es venia a 65 céntlrns

quan es trobava al carrer del

Campanar: faixes, espardenyes, esclops

i joguines.

Tota la vida ha estat coneguda per la

venda de joguines senzillesi barates. La

seva temporada alta de vendes

cornencc passada la Firade Novembre.

Elque més venen per Nadal són figures

de pessebre i joguines per fer cagar el

tió. S'hí poden trobar baldufes, bales i el

"Pipo fumador", aquelles petites jogui-

nes de generacions passades.

A més de tot el que es necessita per fer

un bon pessebre, també hi podem com-

prar alguns articles de testo. com pinya-

tes. serpentines o espanta-sogres. Per

Carnaval tenen alguna cosa, com anti-

fa~os amb serrells de seda, nassos o

pérruques.

Com a curiositat, Josep Anton Amigó

mostra els pocs últims ventalls de paper i

fusta que li queden. Es fabricaven als

anys 40, i aró. ja no sen troben. "Quan

acabi de ve~d;eaquesls venial/s, s'nau-
ran acabat",explica I'amo.

A primera hora de la tarda trobem la

botiga tancada, o almenys oíxó és el

que sembla. Només estan tancats els

porticons per no deixar entrar el sol,que

descoloreix els aparadors, en realitat

plens de color.

En aquesta botiga plena de pósters del
•Borco "de la meva senvora", segons

Amigó, s'hi poden comprar fitxes soltes

de parxíso bales docet així com objec-

tes de broma. També hi trobem una imat-

ge de Sant Antoni de Pcfdua, amb una ..,

espelma sempre encesa als seus peus.

que havien comprat els seus'pcres, La

imatge de la Merce presideix lo botiga,

'corn a record de la'mOrede l'actual pro-

pietari. Josep Anfon Arniqó recorda q~e .

.~Iaseva mare ensenyava a fer puntes de

coixí a un grup de nel'les a la petita boti-


