
El "hobby" d'aquesta tardor (18)

LES FORNICULES
QUE HI HA

ALS CARRERS I PLACES
DE LA NOSTRA CIUTAT-2

(Toneta), fou I'enamorada secre-
ta del poeta Manuel de Caba-
nyes i que ella fou la que I'inspi-

Amb aquesta segona part
finalitzaré el recorregut pel poble
amb el tema de les fornícules i
la historia que les ha
envoltades des de la
seva construcció.

CAN DIMAS

Tornant al carrer de
Sant Gervasi,
concretament al n. 38, a
la casa Roig Santacana,
hi ha una fornícula que
en aquest cas és bu ida i
que havia tingut una
estampa gravada sobre
fusta dedicada a Sant
Dimas, que també es va
perdre durant la guerra.

És a la casa núms.
31-33 del carrer de Sant
Joan. Cap a finals del
segle passat, aquesta
casa era coneguda com
a cal Panxo Ferrer, que
va ser un deis últims
patrons de la indústria
botera (feien les bótes en
que es transportava el vi
de la comarca cap a
América). Era un home
molt caritatiu i cada set-
mana els pobres de
solemnitat ja sabien que
podien trucar a casa
seva, que hi havia
repartidora. El dia de
I'enterrament d'aquest
senyor, els fanals de gas
del carrer i tot el trajecte
fins al temple de la Gel-
trú ostentaren una gasa
negra. La capelleta que
hi ha en aquesta casa és
poc fonda i lIisa, i actual-
ment també és buida,
pero amb I'arranjament i
els esgrafiats que hi han
fet, la Iacana ha quedat
bé. La informació que
tinc deis descendents de
la família Font, diu que hi
hagué una imatge de
Sant Bru i que era de

color negre. Pero una altra
informació paraletla diu que en
aquell temps, a finals de segle,
hi havia la imatge de Sant Fran-
cesc d'Asís, el pobret, que era el
patró del Sr. Panxo Ferrer.

En epoca deis
nostres avis, aquesta
casa era coneguda com
Can Dimas, perque el
seu amo i constructor es
deia Dimas Ynglada. Fou
construrda vers el 1766
sobre els fonaments
d'una construcció més
senzilla, ja que aquesta
família va aprofitar la
üicencia del lIiure cornerc
amb América 'que el Rei
Caries III atorqa als
catalans per comerciar-hi
i obtingué una gran
puixanca econofnica.

En una entrevista amb el
Sr. Roig, e¡n va contar que una
germana cet Sr. Dimas, que es
deia Antónia Dimas i M01agues

ra en alguns deis seu s poemes,
pero que la família del poeta no
veia amb bons ulls aquest fes-
teig i no accedí a acceptar les
seves relacions.

CAN FONT I GUMA
-EDIFICI JUT JATS-
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LA FORNICULA
DE LA RAMBLA

que és I'actual propietaria i dipo-
sitária d'aquesta imatge de la
moreneta i em fa saber que
aquesta, abans de portar-la a la
casa de la Rambla, estava en
una casa existent on ara hi ha el
col·legi de les monges Concep-
cionistes i que la seva avia Salo-
mé Olivé fou la que va efectuar
el trasllat.

La Rambla Principal també
té la seva fornícula, encara que
no s'hi veu cap imatge. Concre-
tament al n. 80 hi posaren la
imatge de la Verge de Montser-
rat quan (segons les veus popu-
lars) la tragueren del carrer de
Santa Madrona, que era el seu
lIoc d'origen.

Ja abans del 1936, la
imatge va ésser apedregada i
per aquest motiu la van col.locar
en una plataforma giratoria que
en facilitava la retirada o la seva
col.locació a la fornícula.

M'he posat en contacte,
pero, amb la Sra. Montserrat
Fabré, que ara viu a Barcelona i

LA PLACA DE LA VILA

f. '.
, En aquesta. placa que
representa el centre de la ciutat,
a la tacana-dela casa que hi ha
el celler de 'can Sola, s'hi pot
veure un dibuix .que representa
Sant sebasua i el marc que
I'envolta pretén aparentar una
fornícula, quan en realitat és
I'adaptació de la ·miranda que
ana hi havia antigament, en
l'epoca en que en aquesta casa
hi vivia una lIevadora de nom
Providencia. Les mirandes són
aquestes finestres vidrades que
surten de la tacana i que perme-
ten identificar la persona que
truca a la casa.

CAL VIDAL I MASCARO

Desplacant-nosen direcció
a la Geltrú, passarem per la
Placa deis Cotxes i podrem veu-
re que la racana de la casa
núms. 4-5 té una fornícula que
ara es buida, pero se sap que ja
abans del 1787 s'hi va posar la
imatge de Sant Joan Baptista,
imatge que encara hi havia quan
va esclatar la guerra I'any 1936.

LA VERGE DE MONTSERRAT

Al carrer de Sant Joan, la
casa que fa cantonada amb el
de Sta. Madrona n. 11, i al ma-
teix cantó de la casa, hi ha una
fornícula amb la imatge de la
Mare de Déu de Montserrat que
té la seva historia.

Segons ens han contat,
antigament aquesta imatge esta-
va a la íacanade la casa n. 37,
on avui hi ha la Galeria Prisma.
Aquesta casa va canviar d'amo
i en el lIoc de la fornícula hi van
fer un balcó i per a la imatge n'hi
van construir una de nova enca-
ra que traslladant-Ia a la Rambla
Principal a la casa n. 80, que és
on ara hi ha una granja. Aquella
imatge era una talla de fusta
d'olivera i era tan preuada que



els monjos del monestir de
Montserrat, que ho sabien, en
sol·licitaven la donació, cosa
pero que no es va realitzar mai i
en canvi a hores d'ara aquesta
talla no se sap on para.

De totes maneres, les
últimes dades que m'han arribat
no encaixen amb aquesta última
informació referent a I'antiga
situació de la capelleta, que la
situava prop d'aquí, com s'expli-
cara en la informació referent a
la fornícula de la Rambla.

Mentrestant als verns del
carrer de Sta. Madrona no els va
agradar gens quedar-se sense
aquella imatge i es van organit-
zar encapcalats pel Dr. Artur
Galceran i per Mossen Fonta-
nals. Varen fer una recapta i van
posar una imatge de bronze a la
cantonada abans esmentada,
que va durar fins a I'arribada de
la guerra del 1936 en que va
desapareixe r.

Ellloc on va ser entronitza-
da aquesta última imatge era la
seu de les Escoles Obreres, que
havien estat fundades pel tal M.
Fontanals, que era fill de Cube-
lIes, pero beneficiat a Vilanova.

Aquestes Escoles Obreres
eren destinades al jovent i com
el seu nom deixa entreveure
eren per a ensenyar sobretot a
les noies obreres, principalment
a Ilegir, escriure, o també a bro-
dar, cosir, fer teatre etc. etc. i
tenien el solar d'esbarjo preci-
sament a la partida que hi ha a
la sortida de Vilanova per Cap
de Creu, coneguda com "Els
Esbarjos", que tenia una superfí-
cie de 8000 ril2 i cabuda per a
600 persones. Aquesta construc-
ció s'inicia I'any 1914 amb la
col·locació de la primera pedra.
Anys després, lés Escoles Obre-
res es convertirien. en el movi-
ment juvenil d"'AcclÓ-Catolica" ;
en vendre's la partida deis Es-
barjos van poder compra¡ "1'Or-
feó Vilanoví".

Alguns anys més tard, des-
prés de la guerra, els vems s'or-
ganitzen una altra vegada i en-
carreguen una imatge a I'escul-
tor vilanoví i també veí d'aquest
carrer, en Fidel Claramunt, el
qual la va construir en "terracot-
ta" i cuita al forn a 1500 graus
de temperatura. Aquesta imatge
esta entronitzada sobre un peu
fet amb pedres de la muntanya
de Montserrat, portades pels
romeus que hi pujaven a peu
cada any. Al brac del fanal hi ha
la data d'aquesta nova entronit-
zació, 1963, ara fa 31 anys.

CAP A LA GEL TRU

En arribar a la pujada del
Cinto, ens cal ara tombar pel
carrer deis Arengaders per anar
a la.....

PLACA DEL SAGRAT COR
(o PLACA DEL BARÓ)

Al n. 1 d'aquesta placeta hi
ha la casa de Cal Riba, pero que
abans era coneguda per la casa
del Baró de Canyelles. En
aquesta casa hi ha una fornícula
amb una imatge del Sagrat Cor,
que data del 1925 i que és il·lu-
minada de nit per un bon fanal
que penja d'una cadena sostin-
guda per un lIarg perrnodol.
També aquí els veins i la parro-
quia hi feien la seva festeta amb
actes litúrgics i cants i que van
durar fins a finals deis anys 40-
50.

LA NOVA FORNICULA

Al darrera mateix de I'es-
glésia de la Geltrú, al carrer que
porta el nom del que fou fill de la
Geltrú, l'Arquebisbe Armanya,
s'ha substituit la vella casa del n.
12 per una de nova planta. Com
que a la tacana ja hi havia una
fornícula, a més d'una arcada de
ferradura de pedra vista i la
sotabalconada era de veles
(rajoles a dos colors), aquesta

és una casa de catáleq, que vol
dir que en la seva construcció
actual s'han hagut de respectar
un seguit de normes dictades
pels tecnics del Patrimoni Urba-
nístic. La fornícula és nova pero
fa molts anys que és buida,
encara que he sabut -per perso-
nes que hi havien viscut en la
seva infantesa- que la imatge
que hi havia podia haver estat
de la Verge del Roser.

SANT FRANCESC D'ASIS

A la placa de Gurna i Fer-
ran n. 7, hi ha la imatge d'aquest
Sant. Es creu, pero, que abans
hi havia una altra imatge, en
aquesta fornícula, que devia
ésser la Ma-e de Déu deis 00-
lors, ja que I'actual de Sant
Francesc era sempre a I'interior
de la casa presidint un despatx.

Cada vespre s'encén un
fanal penjat d'una cadena per
il·luminar la fornícula.

PLACA DE L' ASSUMPCIO

La imatge situada a sobre
el portal de I'església de la Gel-
trú ben segur que és la més
antiga de totes, ja que uns se-
gles abans presidia la Iacanade
I'anterior temple parroquial, d'es-
til rornanic, que hi havia a la Gel-
trú. La imatge, pero, és d'un estil
gotic tarda i de pedra picada.

SANT CRISTOFOR

Aquesta capella té un
abans i un després de la guerra
com totes. D'abans poca cosa
se'n sap, només que hi havia la
imatge de Sant Cristofor i que
com que és el patró deis viat-
gers, en passar per alía alguns
vems de la Geltrú s'encomana-
ven al Sant, sobretot si anaven
de viatge.



Sembla que la ti d'aquesta
imatge deuria ser el daltabaix del
seu pedestal els primers dies de
la guerra. No es va poder salvar
si tenim en compte que per treu-
re-la s'havia de pujar amb una
escala pel carrer i representava
una acció pública i compromete-
dora en aquells dies.

qracies a les gestions tetes pel
barber de la plaga LLedoners, el
Sr. Juanitu.

Sota la tornícula hi ha una
inscripció teta sobre cerámica,
que també es va posar en la
mateixa data i que es deu al
Bisbe Armanya, que diu:

Ningú no sap donar raó de
quan es va posar I'actual imatge,
el que sí se sap és que va ser
restaurada cap als anys 76-77
per iniciativa de l'Associació de
Vems de la Geltrú i sobretot

"Lo 11m.Rn. SR. D. Fran-
cisco Arrnanya Arquebisbe de
Tarragona, 80 dies Indulgencia,
a tots los que ab devoció prega-
ran VII Pare Ntro. y Ave Maria
davant d'la Ims. de S. Cristofol
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Martir."
f.

Aquesta inscripció va ser
recuperada ~de la que hi havia a
la paret de-la casa i que estava
molt malmesa. La imatge, igual
que les altres dues del barri de
la Geltrú abans esmentades,
resta il·luminada cada dia en
fer-se fosco

I aquí dono per acabat el
recorregut pels carrers de la
nostra ciutat, en recerca de les
fornícules que encara hi ha i
també de la seva historia.

Vull ressaltar que així que
va apareixer I'última revista en la
qual es publicava la primera part
d'aquest tema, va sortir en els
mitjans informatius que a la
Ciutat de Vic, I'anomenada "Ciu-
tat deis Sants", s'iniciava una
campanya de neteja, recuperació
i catalogació de les tornícules
que en un nombre de 60 tenen
allá Segurament molts ens
preguntarem: I a la nostra ciutat
de Vilanova i la Geltrú, per que
no es pot fer el mateix?

Joan Lluís Sivill i Verges
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