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El primer angel del campanar

El juliol de 1997 a iniciativa de Manel Pons Fontanillas i per
voluntat popular,Vilanova i la Geltrú va reposar el nou Angel al
campanar de Sant Antoni Abat, obra de I'escultor i artista vila-
noví Fidel Claramunt Lacueva, ocupant el lIoc del que va ésser
destruit I'any 1936. L'antic ángel, fou col·locat en el seu elevat
setial de 49,18 metres d'alcada el dimecres 29 de juliol de 1705,
i fou construtt de coure pel calderer vilanoví Joan Pau Coca
ajudat per EudaldValls,segons pro-
jecte de I'escultor barceloní Miquel
Llavina.

I resulta curiós que I'Ángel fou
instal·lat abans d'acabar-se les obres
de la torre del campanar, que no fi-
nalitzaren fins quasi mig any més
tard, exactament el dimarts 12 de
gener de 1706, dia en que també
col·locaren la campanaVicenta Clara
de 3 I quintars i 8 lIiures de peso

A meitat del segle XVII els vila-
novins desitjaven aixecar un mo-
numental temple amb un bonic
campanar, fins i tot abans de disse-
nyar la nova església.

Fou per aixó que el Consell Par-
roquial es va reunir el diumenge
18 d'agost de 1669, nomenant una
comissió formada pels senyors
Isidre Papiol, Magí Gassó, Pau Po-
lIés i Josep Ballester els quals havi-
en de tramitar totes les diligencies
de cara la futura construcció del
campanar.

Durant un any es van fer tots
els preparatius i els Srs. Papiol i
Gassó es desplacaren a Barcelona
invitant el reverend Fray Jose de la
Concepción a que confeccionés els
planells de la monumental obra.

Vista del campanar de /'arxipres-
tat de Sant Antoni Abat, amb les
bastides posades per tal de despen-
jar /'»Angel Negre» a /'e(ecte de
procedir a la seva restauració. La
baixada es va realitzar /' I I de ge-
ner de 1893 i va ser pujat nova-
ment el 3 d'abri/ del mateix any.
Fotograf¡a presa el 24 de dese m-

bre de 1892 per j. Saburit (arxiu
Xavier Virella)

La primera pedra
fou col· locada el di-
mecres 8 d'octubre
de 1670 i a 25 de fe-
brer de 1672 ja esta-
va acabat el portal,
pero malgrat que les
obres avancaven len-
tament sense inter-
rupció, abans del
Nadal de 1674 final-
ment restaren nul·les.

Dotze anys més
tard es va nomenar
una nombrosa comis-
sió amb I'objectiu de
reemprendre les
obres, pero novament
van quedar interrom-
pudes I'abril de 1688.
Cinc anys més tard no-
vament emprengueren
una nova empenta i a mitjans de 170I I'edifici ja estava a la recta
final, quedant pendent part del campanar i alguns revestiments.

Les persones que van intervenir en la construcció i col·-
locació de l'ángel amb les despeses que van percebre per les
seves tasques, foren les següents:

Miquel Llavina (Escultor)41 lIiures i 5 sous.
Joan Pau Coca i EudaldValls (Calderers) 326 lIiures 17 sous

i 3 diners.
Onofre Valls (Manya) 13 lIiures i 10 sous.
Silvestre Sala (Ferrer) 25 Iliures.
Josep Soriano (Paleta) 22 Iliures.
Josep Urgelles (Pintor) 13 lIiures i 15 sous.
Així, dones, el cost de I'Ángel, realitzat en coure, va ésser de

440 Iliures, 47 sous i 3 dimers, o sigui, 1.176 pessetes.
l.'ángel era movible i girava sobre el seu eix, assenyalant

amb el seu dit la direcció del vent. Miquel Altadill.

L'estiu del 1936 /'»Angel Negre» va veure corn s'es-

troncava def¡nitivament la seva existencia. De nou una

envestida el va envoltar ara peró, per tal d' aterrar-lo
iun cap (os, uti/itzar el material obtingut per la indús-

tria de guerra. Foto presa perWTullot /'agost de 1936

(arxiu Xavier Virella)
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