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LES CREUS DE TERME
DE VILANOVA -2

Qui més qui menys ha vist que
en alguna de les sortides de la nos-
tra ciutat per carretera hi ha una creu
feta de pedra o de ciment.

Si la creu es va poder salvar
de la tempesta destructiva que va
precedir la guerra civil, aquella sera
antiga i basicament de pedra treba-
liada i gastada, pero si la creu no
va poder escapar deis estralls d'aque-
Ila pre-guerra (la nit del 30-4-1936),

la creu és un monument que es va
refer després.

D'aquestes creus Vilanova en té
quatre de propies i una més que és
dins el jardí d'una masia, pero en el
lIindar de dos termes municipals, el de
Vilanova i el de Sant Pere de Ribes.

Així, a hores d'ara, pel que fa a
creus monumentals, la nostra ciutat
és una de les viles de Catalunya
que en té més.

LA CREU DE
LA MASIA NOVA

La Masia Nova és situada a la
carretera de Sitges passada la ben-
zinera, pero al costat esquerre, abans
d'arribar al ssmafor de les Roquetes,
i fins fa poc pertanyia als dos ger-
mans Maqrinya, el que fou ballarí i
professor del Gran Teatre del Liceu
de Barcelona, mort fa un parell
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Creu de Sant Gregori o de la Collada. Foto: Jordi Minella

d'anys, i del seu qerrná, el que fou
cirurqia a la seva clínica de la Plaga
de la Vila i també recentment tras-
passat. Aquestes dues propietats,
la clínica i la Masia Nova, han pas-
sat a ser propietat municipal pels
acords que varen tenir els germans
Maqrinya amb l'Ajuntament de fa uns
quants anys.

La Creu de terme que hi ha dins
de I'hort d'aquesta masia és torea
visible passant per la carretera i so-
bretot si es va a peu. La Creu és
situada a uns quants metres a I'in-
terior de la paret que lIinda la pro-
pietat amb un camí, per la part de
lIevant, i encara que sembli estrany
aquells quatre metres de terreny per-
tanyen al terme municipal de Sant
Pere de Ribes i pel qual es paga, o
si més no anys enrere es pagava,
la corresponent contribució al citat
municipio

Segons he pogut saber, aquest
lIindar de terme que marca la creu
era el motiu pel qual les autoritats
vilanovines de l'epoca franquista ve-
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Creu de Xirivia. Foto: Jordi Minella

nien a rebre en aquest indret les
visites de compromís com eren la
del cap d'Estat, la del governador
civil i totes les que a ells els sem-
blaven. Algunes vegades a les au-
toritats vilanovines s'hi afegien els
germanys Magrinya i a les autori-
tats forasteres se les feia passar a
dins la masia Nova.

Aquesta creu és d'unes mides
més petites que les altres que te-
nim a Vilanova, pero els relleus que
hi ha al creuer es troben en un per-
fecte estat de conservació, gracies,
en part, a la seva situació dins d'una
propietat particular.

No se sap I'origen de la cons-
trucció d'aquesta creu, pero de la
seva antiguitat no hi ha pas dubte,
ja que surt ressenyada en les anti-
gues escriptures de propietat de la
finca, de la qual foren propietaris la
família deis Cabanyes, concretament
era deis pares o potser ja era deis
avis del pintor Alexandre, encara que
la propietat havia passat a un ger-
rna seu, Caries de Cabanyes, casat

amb Roser Santacana, que també
eren els propietaris de la casa vei-
na al nostre local social, carrer de
Comete número 2, cantonada a la
plaga de les Cols, i que com tots
sabem fou on havia nascut el poeta
vilanoví Manuel de Cabanyes i Ba-
Ilester, I'any 1808.

CREU DE SANT JOAN I
Aquesta Creu, que és qotica,

és considerada la més antiga i de
més valor artístic de les que hi ha
al terme de Vilanova. Sembla que
data deis segles XVI-XVII, i és pos-
sible que el seu primer ernplacament
fos a la plaga de Cap de Creu, que
en aquell temps era el límit de la
vila (aquest convenciment ve recol-
zat pel fet que aquesta plaga porti
aquest nom). Es troba situada a uns
250 metres de I'ermita de Sant Joan,
al comencarnent de I'actual carrer
de la Torre d'Enveja. Fins ara al seu
voltant s'apreciava un cert estat



d'abandonament, pero últimament hi
ha un enrenou urbanístic que fins i
tot sembla que perilli la seva inte-
gritat.

Ens trobem de nou, dones, que
la creu de Sant Joan queda dins de
la vila i s'haura de pensar si aquest
lIoc ja Ii és adient definitivament, o
se li haura de buscar un nou em-
placarnent.

l.alcada de la Creu és de quasi
4 metres i la columna o fust és en-
caixada a la seva base en una pe-
dra de forma circular que pot ésser
una antiga roda de molí.

El fust, de 2,90 m d'alcada, és
fet amb pedra de Montju"ic, i la Creu
i el capitell, que són d'una sola peca,
estan esculpits amb pedra de les
pedreres de Vilafranca i el seu estil
es decanta cap al qotic renaixen-
tista.

Al capitell hi ha vuit capelletes
amb sis sants que actualment són
indesxifrables, i a més dos petits es-
cuts amb les quatre barres cata-
lanes.

Aquesta Creu és I'única que s'ha
pogut recuperar i reconstruir peca
per peca en la seva totalitat, des-
prés que fou destru"ida la nit del 30
d'abril de I'any 1936.

Dissortadament, en el moment
actual se li poden apreciar uns pe-
tits trossos trencats de nou, fruit de
I'enrenou urbanístic d'aquell sector.

CREU DE SANT GREGORI
O DE lA COllADA

És a prop de la masia Seró i
en un revolt del camí rocallós que
va de la Collada als franciscans, lIoc
on s'hi acudia en processó dues ve-
gades I'any. La primera en I'últim
viacrucis de la setmana santa era
el diumenge a la tarda, i la segona
es feia el 25 de maig, dia de Sant
Gregori, per a procedir a la bene-
dicció del terme de Vilanova.

La creu antiqa fou substituida
per una altra creu nova que és l'ac-
tual, cisellada per Felix Ballester, pi-
capedrer de renom, en Muxart (per
cert que la paraula "muxart" és el
nom d'una eina remprada pels pica-
pedrers). Pel que sernbla, el projec-
te i la direcció anarerr a carrec de
Teodor Crpus i Corohlines, essent
arxiprest de' Vilanova el Ftd. Ignasi
Matheu. La seva construcdó va és-

ser duta a terme en un temps re-
cord de tan sois cinc setmanes i fou
benelda el 15 de maig de 1889.

La creu és d'estil bizantí i la
pedra és del país. El fust o canya,
de 1,75 m d'alcada, és en forma
octogonal. S'hi poden veure el ba-
cul i la mitra, que són atributs de la
dignitat del bisbe sant Gregori.

És considerada com una típica
creu de camí.

CREU DEL (O D'EN) XIRIVIA

Aquesta creu ja existia a prin-
cipis del segle XVII, ja que en un
planol de la nostra vila d'aquella
epoca ja hi figura, encara que en
un ernplacarnent diferent de l'ac-
tual. Llavors es trobava fora mura-
lIes, en I'anomenat Portal d'en Bas-
sa, que era on sortia el camí per
anar a Sitges i a Barcelona. Segu-
rament que d'aquest fet vénen els
noms que encara avui porten el car-
rer de la Creu, el carrer de Barcelona
i el carrer de Sitges, del barri de la
Geltrú.

Igual que la creu de Sant Joan,
I'expansió de la ciutat en propicia el
trasllat. Actualment esta ernplacada
entre dues vies que ara han quedat
tallades al transit. Per una banda
era I'antiga carretera de Sant Pere
de Ribes i per I'altra era I'antic camí
de les pistes d'atletisme, que passa
per darrera de la sínia del Cacador,
o també del Pa Novell.

Del poeta vilanoví que fou en
Francesc Oliva, copiem uns frag-
ments de la poesia que li va dedi-
car:

Vella Creu del Xirivia
que enyores les processons,
i sents remors a la masia
i xerricar els gafarrons.

El sol roent cada dia
brunyeix triomfals graons,
dalt ton brac la nit somnia
fulgurants constel-lacicns.

Des la ruta solitaria
ton esguard veu la llunyaria.
Ciar repos deis pelegrins.

I al dolc conjur dins la plana,
cep novell floreix i grana,
allunyant-se els escorpins.

El nom d'aquesta creu corres-
pon al motiu de Darnia Torrents,
alíes Xirivia, que I'any 1739 tenia el
molí de vent existent prop d'aquell
Iloc.

La seva decoració és mínima.
Les imatges de Crist i de la Verge
Maria tenen un vague aire qotic i
tant pot ésser del segle XVII com
del XVIII.

CREU DE SANT GREGORI
DE lA GElTRÚ

Abans era una creu d'entrada
al poble, per la seva situació a la
carretera de Vilafranca, a tocar del
fossar de Vilanova; ara, pero, amb
el creixement urbanístic d'aquell sec-
tor es pot dir que ja queda dins del
poble.

És d'un treball escultóric més
aviat rústec. A un costat té Jesucrist
crucificat i a I'altra la Verge. Es pot
situar la seva construcció també entre
els segles XVII-XVIII, amb el capi-
tell octogonal, pero amb les vuit fi-
gures gairebé esborrades.

En un irnpres de I'any 1969 en
que es detallen les festes de Sant
Isidre, es transcriuen unes interes-
sants notes d'un document de l'Ar-
xiu de la Geltrú.

"En el mes d'abril de 1771, la
Junta d'Obra, d'acord amb el Sr. Rec-
tor Dr. Antoni Ucar, ha fet col· locar
la creu de Sant Gregori més amunt
del molí de vent en territori de Maria
Ballester." Aquesta senyora era ví-
dua de I'anomenat 'lo Chico Frare'.

"La pedra de dita creu és de
Moja, I'escultor ha estat Joan Travé
i el mestre de cases que I'ha col-
locada, Josep Esbert. El cost total
ha estat de 116 lIiures, 7 sous i 8
diners."

La construcció d'aquesta creu
es decidí en agra"iment a la pluja
obtinguda després d'un seguit de
processons de rogatives per acabar
amb la Ilarga sequera i la manca de
pluges que es donava en aquells
temps.

ENDERROCAMENTI
RECONSTRUCCIÓ DE
lES CREUS DE TERME

La nit del 30 d'abril de 1936
foren destruldes les quatre creus de
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Creu de Sant Gregori o del Cementiri. Foto: Jordi Minella

Vilanova i la Geltrú per mans anoni-
mes. Per sort, un grup de joves de
Vilanova, militants de la Federació
de Joves Cristians de Catalunya,
decidits i amb voluntat, van recollir
tot el que fou possible i ho guarda-
ren en un racó deis magatzems mu-
nicipals.

La recollida de les creus en-
derrocades va anar així. Aquest grup
de joves havien estat aquell dia d'ex-
cursió per les muntanyes del Garraf
i en arribar a casa seva els van do-
nar aquella mala notícia. ElIs, tot i
que anaven torea cansats, es retro-
ben i amb un bolquet les van anar
recollint i les van guardar en un ma-
gatzem. Mentre feien aixo hi hagué
qui els increpa i provoca i els joves
van haver de plantar-los cara per
poder continuar.

l'enderna, I'alcalde de Vilanova,
Sr. Escofet, telefonava a un deis pa-
res d'aquells joves, del qual era més
que conegut, dient-li, mig en broma
mig seriosament, que hi havia una
denúncia contra els seus fills per
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Detall del cspcet malmés de la creu del Cementiri. Foto: J. Minella

haver robat aquel les pedres. La
cosa es va acabar anat els de
I'ajuntament a recollir-Ies i guar-
dar-les a les dependencies muni-
cipals del quarter de Vilanova, on
s'hi van passar tot el temps de la
guerra i més.

Aquell grup, pero, no es va veure
amb forces per anar al cim de la
Collada on hi havia la creu de Sant
Gregari, i les pedres de I'altra creu
de Sant Gregori del davant del ce-
mentiri les van agafar i traspassant
la carretera les van deixar a sota el
marge on hi havia una vinya que-
dant resguardades de la vista i d'on
les va recollir la brigada de l'Ajunta-
ment.

Naturalment aquesta última in-
formació m'ha vingut donada per-
sonalment per un d'aquells joves
participants en la recollida de les
creus, que al mateix temps és soci
de la nostra entitat.

En el butlletí oficial del 10 de
febrer de 1944 surt publicada I'or-
dre ministerial de Justícia per es-

timular la iniciativa deis municipis
a la reconstrucció de les creus de
terme.

En la sessió del 17 de marc
d'aquell any, l'Ajuntament de Vilanova
prengué I'acord de restablir les creus
en els seus Ilocs tradicionals. I'any
següent, el 1945, el Centre d'Estu-
dis Comarcals emprengué la seva
reconstrucció i per ara aguanten, tot
i que la creu de Sant Joan es troba
en perill i se la pot veure amb se-
nyals d'haver rebut algun desperfecte.

Joan Lluís Sivill i Vergés
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