
LA PLACA DE SANT ANTONI
AL LLARC DEL TEMPS

La ploco de Sant Antoni, dedicada a l'abat sant

Antoni, patró de la parroquia i, alhora, patró de la

festa deis Tres Tombs, ha tingut, amb els pas deis

segles, diferents fesomies, a mida que la ciutat crei-

xia i es transformava.

L'evolució d'aquest espai urbó, emmarcat, avui,

pel temple, el campanar, la casa parroquial, alguns

habitatges i una cansaladeria, ha estat significati-

vament Iligada amb la religiositat deis nostres

avantpassats.

Ja molt abans de l'atorgament de la carta pobla,

l'any 1274, i, per tant, de l'existencia de Vilanova,

en aquest indret existia una petita capella dedica-

da a sant Antoni abat, a tocar, més o menys, de la

part posterior de l' actual casa rectora I (fig. 1).

Vilanova i la Geltrú I'any 7370. Font: Descripcion é historia de la villa de Villanueva
y Geltrú desde su fundacion hasta nuestros dias. José Antonio Garí y Siumell .

•
Aquesta capella era servida pel copelló de la

parroquia de Santa Maria de Cubelles i donava culte

ols habitants de les quadres (districtes dins el terme
t

d'un castell, el de Cubelles) properes: Adarró,

Creixell, Vila-rodona i algún'a més. AmI:>el temps, la

capella, per voluntot del bisb"ede Barcelona, Guillem

d~ Torrelles, es.·co~~ertiria en I'CJsglésioparroquial

deis vilanovins, concretament, el 26 d' abril de 1363.
D'aquesta manera, [o nova porróquio se segregava

de la parroquia de Santa Ma-

ria de Cubelles.

Cal destacar que aquesta pri-

mitiva construcció estava en

desús des de [inols del segle .

XIV, ja que es venia utilitzant

una nova església. La segona ~~--~--~~~
persistiria fins a l'any 1821, Alfred Castells

en que fou enderrocada amb la finalitat de donar

pas, des de la ploco, cap al carrer del Fossar Vell.

La segona església que esmentem iniciava la seva

edificació a les darreries del segle XIV i ocupava

gairebé tot l'espai de lIevant de l'actual plocc de

Sant Antoni. La part de ponent era el cementiri de

l'epoca i darrere del cementiri s'aixecava el campa-

nar d' aquesta església, de construcció quadrada.

Aquesta església s'enderrocaria l'any 1790, per tal

de permetre l'acabament de les obres del nou tem-

ple, tot i que, des de l'any 1771, com veurem més

endavant, ja havia deixat d'utilitzar-se (fig. 2).

Vilanova i la Geltrú I'any 7500. Font: Descripcion é historia de la villa de Villanueva
y Geltrú desde su fundacion hasta nuestros dias. José Antonio Garí y Siumell.

L'any 1670 s'inició la construcció de l'actual cam-

panar, segons el projecte del frare carmelita Josep

de la Concepció, conegut com el tracista.

L'edificació es va'alinear amb la fac;:anade l'esqlé-
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sia de lIavors. Aixó fa que el campanar sigui avui

exempt, és a dir, separat del temple actual, [o que

aquest es construí méscap a migdia. Lesobres del

campanar, interrompudes manta vegades, no es

conclogueren fins al cap de 36 anys, ésa dir, l'any

1706.

Justacabat el campanar, els nostresavantpassats,

ates I'increment de la població, van cornencor a

pensar en construir un nou temple, el tercer, que és

l'actual que podem contemplar.

La col-lococió de la primera pedra, endarrerida

per les malvestatsde la guerra de Successió,no es

produí, pero, fins al dia de Corpus de

l'any 1734. Aquesta primera pedra

s'ubica al portal de les Neus. Els tre-

balls de la nova església no s'acaba-

rien totalment fins al 1831, després

d'hover enderrocat l'anterior església,

com [o hem esmentat, i poder con-

cloure així la totalitat de l'edifici i la

Ioccno principal.

Tot i estant el temple per acabar,

l'any 1771 fou bene"it solemnement,

amb una cerirnónio que trasllada en

processó el Santíssim Sacrament de

l'anterior església a la nova. Cal des-

tacar que d'entre els entremesosque

van participar en la processó, hi figu-

rayen elsgegants petits, que s'estrena-

ven en aquesta diada.

El temple, després de les destrosses

que patí durant la guerra civil (1936-
1939), s'hagué de reconstruir de nou.

Laploco éspresidida, des de la fat;a-

na principal del temple, per una esta-

tua de sant Antoni abat, esculpida en

pedra per PauCarbonell.

La ploco, tal com r,ecull l'historiodor

local JosepAntoni Garí, s'havia cone-

gut, des d' un bon cornencnrnent,amb

el nom de plcco q~1'.Esglé'sia,denomi-

nació que abastava, també, ')1'actual

.ploco de l'Arxiprest llorenc Garriga.

Autor: Isidre Bernet Casas.

A partir de I'any 1860, com a conseqüéncio, pro-

bablement, de l'acord municipal de formar una

relació de l'estat deis carrers i de les ploces de la

vila, adquirí el nou i actual nom de ploco de Sant

Antoni, passant, en aquell moment, l'octuol ploco

de l'Arxiprest llorenc Garriga a dir-se ploco de la

Rectoria.

Cal indicar, encara, que entre els anys 1936 i

1939, la ploco dugué el nom delllavors president

de la Generalitat de Catalunya, Lluís Companys.

Alfred Castells


