
Fins ara no s'ha trobat cap
document que ens parli de si la
primitiva església romanicatenia el
seu campanard'espadanyatal com
tenen les que encara es conser-
ven. Es de suposar que sí que el
tenia, ja que les dues construc-
cions es complementaven.Del que
fou el segon campanar (ara inexis-
tent), sí que s'han trobat reíeren-
cies. Els escrits ens parlen de
I'anterior temple de Sant Antoni;
diuen que tenia la seva torre-cam-
panar, de base quadrada, de
pedra picada i que era situat on
ara hi ha la segona capella
entrant a la dreta i dedicada a
Sant Josep.

Un cop constru'it el campa-
nar, els nostres avantpassats hi
volgueren coLlocar un rellotge
que els senyalés les hores. Així,
el 13 de desembre de 1506,
acordaren comprar-ne un. Amb
aquest motiu varen fer una re-
capta per la vila i entre els anys
1507-1509,van fer la col.locació
del rellotge i de la campana que
tocava les hores per als vilano-
vins.

Quan I'any 1790 es desmun-
tava aquest campanar per poder
continuar la construcció de I'ac-
tual temple, es van trobar ossos
i calaveres humanes. Encara
que algun cronista d'aquella
epoca volia atribuir aquesta
troballa a una suposada fortale-
sa que devia haver tingut el
senyor de Creixell, no consta en
cap escriptura l'existencia d'a-.
quest senyor de Creixell, i sí
que consta l'existencia del pri-
mer cementiri de Vilanova, situat
en aquella zona i que va donar
nom a I'actual carrer del Fossar
Vell.

EL CAMPANAR ACTUAL

L'any 1669 els vilanovins deci-
deixen construir un nou campanar
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abans de construir el nou temple.
Aquest campanar, que és I'actual,
es deu als plánols de Fra Josep
de la Concepció.Aquest frare, que
era carmelita i arquitecte, havia
nascut a Valls el 1626. A més de
tracar el campanar de Vilanova,
també ho féu amb el temple parro-
quial de Tárreqa i altres construc-
cions d'estil religiós a Reus, Tarra-
gona, Balaguer, Tortosa i Madrid.
A Barcelona, entre d'altres, hi va
construir una de les seves prin-

cipals obres: l'església deis Jose-
pets de Gracia.

La primera pedra es va collocar
el dia 8 d'octubre de 1670. Feia
un any, pero, que el consell parro-
quial, pel seu compte, preparava
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els materials; varen construir una
"calera",' varen comprar una car-
reta a Barcelonaperquea Vilanova
no hi havia cap carreter i amb una
mula comprada a Vilanova havien
traginat una gran quantitat de pe-
dra per al campanar.

La construcció va durar fins a
final de I'any 1705; en aquests 35
anys passats des del comenca-
ment, hi va haver moltes aturades
en la construcció per manca de

recursos. Les diferents etapes
que va tenir la seva construcció
les van immortalitzar en col.lo-
car-hi pedres gravades. Una
pedra a sota de la volta porta
data 1672, una altra sota el
segon cordó porta data 1674 i
una tercera gravació a la pedra
la trobem sobre el portal del pis
de les campanes, 1699. També
sota la volta, i al sastre, se'n pot
lIegir una altra, 1706, quan ja
estava tot acabat, incloent-hi
l'ánqel.

L'alcada del campanar és de
"258 pies" que equivalen a 51
metres,pero l'alcadaamb l'ángel
era de 54 metres.

Per pujar al campanar hi ha
una escala de cargol de 167
graons de pedra picada que
porten fins a la balconada prin-
cipal; la part superior del cam-
panar és encimbellat amb una
esfera de pedra que servia de
base al famós "Angel del Cam-
panar".

Des d'aquest lIoc, la vista de
Vilanova és immillorable, els
moviments són lents, l'alcada
imposa, i per companyia les

orenetes, les campanes amb el
seu so tan a prop i algunes gramí-
nees que hi creixen així, com una
mata de poíiol,

L'Angel que hi fou encimbellat
el dia 29 de juliol de 1705 era de



coure i fou construít a Vilanova.
Només descansava sobre una
plataforma giratoria que el vent feia
voltar i amb I'índex de la rná dreta
n'assenyalava la direcció. El cost
total de l'Angel fou de "442 libras,
7 sueldos y 3 dineros", que equi-
valien a 1180 pessetes.

Un cop el campanar acabat, s'hi
traslladaren el rellotge i les campa-
nes del vell campanar. El rellotge,
que justament tenia 200 anys, no
anava massa bé, per aixó I'any
1852 n'encarregaren un de nou
que cornenca a funcionar el primer
de gener de l'any següent. El re-
llotqe vell fou venut tres anys més
tard al poble d'Olesa de Bones-
valls.

A mig tram de les escales,
trobem gravada a la pedra la se-
güent inscripció: "RAMON POCH
1860 DE CAMPANERO", enfront
d'una finestra que li donava claror
i amb una profunditat d'un centí-
metre, gravació aquesta que' hi
restara pels segles vinents.

Cal destacar la reproducció que
del campanar hi ha al Museu Bala-
guer, reproducció d'un metre d'al-
cada feta de ferro dolc i que per-
met observar detalladament tots els
aspectes del campanar; fou feta
per Pablo Carbonell I'any 1886.

LA LLUCA

Una de les campanes més
populars d'aquest campanar ha
estat, sens dubte, la "L1uca", que
oficialment té el nom de "Josefa".

L'any 1886 moria a Vilanova,
als 72 anys, un compatrici ano-
menat J.F. L1uch Torrents, que
havia disposat de diversos cárrecs
de conñanca a la vila; va ser pro-
fessor i era enginyer de camins i
va participar en el disseny de la
carretera de Barcelona a Vilanova
dita de "les costes".

En el seu testament, el Sr.
L1uch deixava una quantitat de
diners per a col.locar un carrilló al

campanar de Vilanova, pero com
que la quantitat era insuficient, la
junta testamentaria va acordar
destinar els diners al pagament
d'una campana que es construiria.
Aquesta campana "Josefa" per al
poble fou i és la "L1uca"i oornencá
a repicar el 4 d'agost de 1892,
vigília de la Festa Major; el seu
pes era de 1680 kg.

Tant la popular "L1uca" com
l'Angel del Campanar, un dia de
mal record de I'any 1936 varen ser
destronats i llencats daltabaix del
campanar quedant molt malmesos.

L'any 1969, essent rector Mn.
Joan Casas, la campana "la L1uca"
va ser refeta aprofitant el material
de I'antiga; queda, pero, una mica
més petita i d'un pes de 1150 kg
i va ésser col.locada al seu lIoc el
dia 18 de gener del mateix any.

A més de la "L1uca", que la
sentim repicar els dies festius al
migdia i també en altres solern-
nitats, el campanar té dues campa-
nes més que són les que toquen
els quarts i les hores.

L'ANGEL DEL CAMPANAR,
QUAN?

Queda pendent la recuperació
de l'Angel. No oblidem que fou
tota una institució vilanovina. Una
mostra fou la revista setmanal que
a meitat del 1885 apareixia amb el
títol de "L'ANGELET DEL CAMPA-
NAR", i que se subtitulava com a
"PERIODICH PER TOTS LOS
GUSTOS".

El seu setial, buit des de I'any
1936, espera la iniciativa i genero-
sitat deis vilanovins.

Joan Llu(s Sivill i Verges

"calera": pedrera; forn de calc:
clot on s'amara la calc viva.
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