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VILANOVA

JOROI CASAS

Vilanova i la Geltrú té al-
guns carrers -be n pocs, la ve-
ritat- amb noms que recorden
vells oficis desapareguts. El
més tnsóht és el nom de "car-
rer deis Picapedrers" o "Can-
teros", nom amb el qual va ser
conegut durant molts anys.
Diuen que porta aquest nom
perqué hi va viure un home
amb I'ofici de picar pedra i de
preparar-la per a la construc-
ció de portals de cases, guar-
dacantons, entre altres finali-
tats. Del treball de picapedrer
n'hi ha torea mostres pels ca-
rrers deis barris .antics de la
ciutat.

En els darrers mesas han
desapa,regut portals interes-
sants de cases del carrer Ma-
jar, Sant Joan i Santa Eulália,
aquest darrer de I'any 1787,
seguint una indeturable des-
trucció que ve de molts anys
enrere.

Malgrat tot, els que encara
queden permeten fer-se una
idea d'una epoca de Vilanova,
amb costums i devocions que
estan reflectits en molts
d'aquests portals de pedra que
treballaven els nostres pica-
pedrers.

Actualment, els portals de
pedra que hi ha a Vilanova es
poden calcular en uns quatre-
cents aproximadament. Per
saber-ha exactament caldria
fer un inventari acurat i, sobre-
tot, rapio perqué el seu nom-
bre va minvant. En aquest in-
ventari de portals s'hi poden
inscriure portals de diferents
tipus. Gairebé es podria dir

que cada portal és diferent d'un
altre: n'hi ha de rodons, de
quadrats, tots de pedra, pero
també de maons, com és típic
en algunes cases de la Geltrú.
Són més rars els que tenen
una jassera de fusta. Aquestes
diferencies no són un caprici.

Pels portals i per la pedra
que hi tenen es conexien les
cases més riques, que eren, a
rnés. de dos i tres portals. A
certs carrers de Vilanova en
encara és palpable on vivien
les persones benestants i la
classe popular. També hi ha
carrers o trossos de carrer que
per la pedra deis seus portals
es dedueix que era un carrer

I de pagesos. La 'pedra fins a
mig portál només era per pro-
tegir el portal de la roda deis
carros.

En aquesi portal de casa
de paqés, óbviarnent, no hi ha
inscripcions com hi havia a
molts portals tots de pedra, de
cases amb més diners. Sóns
inscripcions que refiecteixen
la historia de la ciutat i que fan
"obligatori" conservar-los. S'hi
poden veure anagrames i sa-
lutacions de signe religiós, els
anys de construccióde la casa,
les inicials del propietari, algun
escut heráldic i, per acabar,
quelcom més insólit, les abre-
viatures de determinades gra-
duacions militars.

Les inscripcions mé s-
abundants són els anagrames
i les salutacions de signe reli-
giós. Els anagrames dedicats
a la Mare de Déu, són els pri-
mers. A la pedra clau de la
Ilinda del portal els picapedrers
gravaven una lIetra "M" ma-

Portal de pedra desaparegut. A! correr de Pádua U· s,to s

júscula i entrellacada la vocal
rnajúscula "A". El resultat era
un siqnernariá de benvinguda
al visitant de la casa. Alguns
d'aquests anagrames són co-
ronats.

A part de la Mare de Déu
algun portal recorda Jesucrist,
pero és una excepció. També
hi ha altres signes religiosos,
com, en un portal del carrer
SantAntoni, on es representen
dos cors, un d'ells coronat per
una creu. Un altre d'únic és un
portal del carrer de la Mercé,
en el qual hi ha una creu gra-
vada.

Dins d'aquests casos té
carácter extraordinari el portal
de pe dra de la rectoria de
Vilanova: s'hi veu el bonet,
simbol deis rectors; un llibre
obert que potser representa
les sagrades escriptures o els
evangelis; la Iletra "T" que sirn-
bolitza Sant Antoni, i per aca-
bar, també hi ha I'any. A la
rectoria de la Geltrú, en canvi,
no hi és tot aixó. Al portal no-
més hi ha un anagrama de la
Mare de Déu il'any 1802.

La inscripció de I'any en els
portals també es abundant,
pero diríem que són més els
portals en que no hi figura.
Posar I'any als portals era un
vell i bonic costum que avui
permet certificar que ha pass-
at malta historia per sota els
portals i per les cases. En un
tant per cent bastant alt de
portals només hi figura I'any
sense cap afegit. Pels anys
que hi ha posats aquest cos-
tum va tenir el seu apogeu
entre la segona meitat del1700
fins [el cent anys enrere.

El més antic és un que fa
dubtar que sigui autentic per-
que s'allunya molt deis anys
que hem assenyalat. És en
una casa del carrer Palmera
Baix i en el qual hi figura inscrit
"1610" El més plausible és
que el portal va sobreviure a

.una important reforma de la
casa que, evidentment, no té
aspecte d'aquell segle.

Sigui corn sigui és el portal
més antic de Vilanova. Aquest
costum de posar I'any sembla
que ha reviscut en els darrers.,

anys. En edificis de fa po es
anys es pot veure I'any de
construcció. En relació amb
aixó hi ha un cas digne
d'esmentar. És el d'una casa
de la Geltrú amb portal refor-
mat en el qual s'hi ha gravat
possiblement I'any que hi ha-
via al portal de pedra desapa-
regut amb la reforma.

Un altre detall singular que
es traba en alguns deis vells
portals de Vilanova són les
inscripcions fetes amb quitra,
no a la lIinda del portal, sinó en
el brancal, que han estranyat-
sempre els vilanovins. Ens re-
ferim a les que apareixen gra-
duacions militars com "GEral",
"OFla'I", "CAtan" i "SARGto".
No sabem quants anys fa que

Les inscripcions
més abundants
són de signe

religiós

es van pintar, pero ha van' fer
molt bé, perqué encara es
veuen. Aquestes inscripcions
assenyalaven les cases on
s'havien d'allotjar els militars
de graduació que passaven
amb les seves tropes per Vila-
nava. Hom no record a haver-
ha vist a cap més poble. Els
portals amb aquest detall, no
cal dir-ho, cada vegada són
més pocs. També són pocs
aquells portals amb les inicials
del propietari de la casa; els
que hi tenen I'escut heraldic, i
també els portals adovellats.

Un portal d'aquests, únic a
Vilanova, que es va salvar de
miracle en uns anys en qué la
destrucció de portals era molt
més gran que avui, és el que hi
ha a la playa de la Diputació.
Es tracta d'un gran portal i una
finestra que hi havia en una
casa desapareguda al carrer
Majar i que en deien I'Hostal.
Damunt del portal hi ha una
inscripció amb I'any i els noms
"Maria" i "Jcsep" que podien

c-s-s

referir-se a cert passatge de la
vida de Jesús.

Un fet com aquest de sal-
vació d'un portal com el de
I'Hostal no s'ha tornat a repetir
I aixó que a molts deis que han
desaparegut algú hi numerava
les pedres per a una possiple
reconstrucció. És el cas deis
portals de les cases que es
van enderrocar per fer la nava
placa de la Peixateria. Les
pedres numerades avui estan
arnuntaqades entre la nau deis
Serveis Municipals i un torren!.

Com ja hem dit, de portals
de pedra cada dia n'hi ha
rnenys. ates que no esta n pro-
tegits. Es veu que es recoma-
na als propietaris la seva con-
servació, peró no es prohibeix
la seva destrucció. El manteni-
ment del portal, dones, va a
críteri del propietario I així se
n'han percut molts, ja que,
moltes vegades, el portal era
estret per entrar-hi el cotxe o
per obrir la botigá.

En els darrers temps es
dona algun cas en que amb
rnotiu de fer una botiga el por-
tal es respecte, es replica la
pedra. Aixo ennobleix l'esta-
bliment, li dóna carácter, peró
en altres casos s'han comes
vergonyoses atzagaiades
com la que es va fer a una casa
del carrer de I'Aigua. quan es
va abrir una botiga (avui un
bar), tot eixamplant el portal
per un costat. Un altre cas ne-
gatiu és el deis qui treuen pe-
dra picada, natural, per posar-
hi pedra artificial. Aquests por-
tals, deis quals n'hi ha alguns a
Ribes i a Sitges, donen perso-
nalitat al carrer i a les cases.
formen part de la historia, i és
un record deis avantpassats.
Alguna cosa més que una re-
comanació caldria fer per con-
servar-los. Amb els que enca-
ra sobreviuen es podria crear
una iniciativa turística, com una
"ruta deis portals". Es tractaria
de tracar una ruta a peu pels

. carrers on n'hi ha més o hi ha
els més curiosos de veure, per
exemple pels carrers de Sant
Gervasi, Sant Antoni, Aigua.
Correu, Pádua. Major i la
Rambla ...


