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LA PEIXATERIA VELLA
Aproximació histOrica

Donat que ja és un fet que ocupem el local de la

PeixateriaVella, trobem adient defer-ne un resumhistorie.

N'estem segurs que, després de llegir aixó, tots ens

estimarem el nostre local una mica més encara, ja que

tots descobrirem cosesque no sabíemd'aquest edifici tan

peculiar de la nostra ciutat.

Segons na Maria Lluisa Orriols, aquest edifici agafa

just el talús que des de la primera muralla de la vila de la

Geltrú baixava al Torrent de la Pastera, com demostra

precisament el seu sol esglaonat. Ocupa l'últim espai

geográfic de la terra del castell de la Geltrú, perqué l'altra

riba del torrent era terra del castell de Cubelles.

El seu portal posterior, al carrer de l' Arquebisbe

Armanyá, s'obre just a la muralla, en l'antiquíssim camí

de ronda que llindava amb la sagrerade la Parroquia, que

ocupava, fins a llevant, l'espai de l'actual temple, ben bé

fins la cruilla, a l'inici dels altars laterals, i també,part de

la placa de Font i Gumá.

Aquest talús, també va quedar fora murs del recinte de

la muralla nova, edificada el segleXIV, perqué per on va

eixamplar-se el recinte de la vila de la Geltrú va ser per

migdia, configurant el que ésavui el carrer de la Muralla,

quines actuals casesde la vorera nord deuenguardar res-

tesde la muralla, anomenadanova, desdels inicis del segle
xv.

En els seglesXVI i XVII, va continuar sentun terreny

inútil per el seudesnivell, fins queenadquirir importancia

la placa del Pou com espai on escelebrava el mercat i sent

ja cobert elllit del torrent, s'hi va edificar l'edifici de la

Peixateria.

SegonsFra JosepAntón Garí i Siumell en el seu llibre

"Descripción e historia de la villa de Villanueva y Geltrú

", l'any 1834 l'Ajuntament va manar de construir una

peixateria sobre el pont del torrent del Palmerar , actual

Placa del Pou. L' any 1851 estavacobert el torrent fins el

pont existent a la Baixada d'En Cinto, quedant l'edifici

construit al mig del pas, per lo qual va ser enderrocat el

dia 9 de febrer del 1857.

Tal com diu el catáleg del Patrimoni Históric-Artistic i

natural de Vilanova i la Geltrú, aquest any 1857, va ser

aprovat el projecte del nou edifici per l' Academia deBelles

Arts, per la seva construcció en els terrenys del fossar de

la Geltrú queper a tal efectevan serceditsper la parroquia.

El projecte va ser portat a terme per en Josep Salvany,

mestred'obres de l' Ajuntament desde l'any 1855al 1898,

i actuant com acontractista de l'obra enJosepGiralt. E18

t.'aleta deis Bordegassos 28

de setembrede 1858va ser inaugurada al públic.

D'aquest catáleg n'extraiem els següentsparágrafs que

reproduim literalment: "L 'edifici, en el que concorren

indubtables valors, tant arquitectonics com ~istorics, té

especial interésperqué incorpora una tipologia d' edifici

aillat de planta central dins una trama edificada entre

mitgeres, resolent tant la diferencia de nivell entre els dos

carrers com la composició defacanes amb una creació

exemplar,deforma que restaperfectament integrat a tota

la seqüéncia visual del carrer i dejineix un interessatespai

interior.

Tanmateix, la Peixateria Vellaésprobablement elpri-

mer edifici vilanoví i un deisprimers edificis de Catalunya

en el ques'utilitzá elferro colat com a element estructu-

ral, encara que esfaci tímidament en una estructura mix-

ta conjuntament amb elements de fusta. No en va es

projectá nomésquatre anysmés tard que el desaparegut

gran saló deis CampsElisis situat a les afores de la Bar-

celona vella, en terrenys de 1'actual Eixample, quefou la

primera obra queadopta coma elementestructural básic

aquestmaterial .seguit mésendavantpel Born barceloní

(1873-1876) i pel mercat de SantAntoni (1872-1884).

Aquest circumstáncia d'especial relleváncia dins la

historia catalana del neoclassicisme romántic valora

particularment la Peixateria Vella."

El 1926 sembla que l' edifici devia patir de goteresja

que consta un projecte d'arranjament de la coberta,

el.laborat per l'arquitecte municipal Josep M" Miró i

Guivemau. El 1941 va deixar de funcionar própiament

com a peixateria, ja que es va posar en funcionament el

mercat públicoAquest mateix any esva projectar la seva

adaptació com alberg, cosa que no va quallar, passant a

funcionar com a magatzem fins l'any 1973 en que els

Bordegassos de Vilanova la várern recuperar. Al 1969

existeix, també, un projecte per a construir-hi habitatges

fet per tres arquitectes, enBohigas - Mackay - Martorell.

L'any 19811'Ajuntament va restaurar I'edifici i finalment

l' any 1995-1996 ha tomat a estar restaurat; esperemque

ensduri molts anys.

Jaho veieu, dones,aquestescolumnes centenáriesqui

sapsi fabricadesper un Salvany ferrer, rebesavi del nostre

mai oblidat Albert, i que han estat els puntal s ferms que

enshan ajudat a fer els nostresprimers pilars; tenen molt

mésvalor i historia del quepotsernosaltresenspensávem.
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