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LES FORNICULES
QUE HIHA

ALS CARRERS I PLACES
DE LA NOSTRA CIUTAT -1

capelletes amb una imatge és
fruit de la devoció popular
envers un Sant o una Mare de
Déu. Les peregrinacions
populars de l'epoca medieval a

Són ja quatre anys ben
complerts que surt la secció del
"HOBBY" cada trimestre, encara
que per la nostra
condició d'hurna, I'últim
trimestre, el que feia el
nº 16, no portava el típic
encapcalament. Així
doncs ara publiquem el
que fa el nº 17, amb la
intenció que mentre jo
tingui corda per fer-Io,
continuara sortint, per al
qui tingui corda per lIegir-
lo.

*****************

fomícules que hi ha al nostre
poble segurament que es van
iniciar cap al segle XVII, que és
I'antiguitat donada a la imatge de
talla de la Verge del Carme del

Carrer Major núm. 47.

Novament us
convido a passejar pels
carrers de Vilanova i
també pels de [a Geltrú,
i tot passejant, a aixecar
la vista una mica enlaire
per tal de veu re les
fornícules que hi ha a
ralcada del primer pis de
moltes cases. .Dins
d'aquestes fomícules o
capelletes hi la imatge
d'un Sant o d'una Verge,
algunes són de talla de
fusta, altres són de
terracotta o de guix, pero
també hi ha alguna fornícula que
actualment és buida, sense
imatge, o plena; ,ftmb altres
motius totalment aíiens a "la
devoció réligiosa.

')

L'aparicio d'aquestes

un lIoc concret de la cristiandat
promogueren la instal·lació de
punts de devoció al lIarg deis
camins, als portals deis pobles o
també a les tacanes d'algunes
cases, tal com podem
testimoniar a Vilanova. Aquestes

En aquest treball
concretarem la nostra
atenció a I'entorn de les
fomícules construi'des en
les cases particulars i
només de passada es fa
una minsa referencia -en
dos casos- a les que hi
ha construi'des sobre un
edifici religiós.

EL RECORREGUT

UNA FORNICULA AL
BARRI DE SANT JOAN

Podem cornencar
el recorregut al barri de
Sant Joan, on vaig
localitzar una fomícula
dedicada al mateix Sant.
Quan ja donava el
recorregut per acabat, un
dia passejant,
descobreixo . una petita
fomícula al carrer del
Bruc núm. 41, amb la
petita imatge d'un Sant
Joan a dins. El barri és
nou i per tant aquesta

fomícula no pot tenir molts anys;
com que no en sabia res, vaig
comencar a preguntar, i aíxo és
el que n'he tret.

La Sra. Julia Belchi, que
era vinguda feia poc de Múrcia,

61



tenia uns horts (patis) en aquell
indret, i en la decada deis anys
50 s'hi va construir una caseta.
Va comprar aquesta imatge a un
veí, que també hi tenia uns
"patis", i la va posar a la tacana.
Ja tenim Sant Joan instal·lat al
seu barrio

Quan arribava la
festa del 24 de juny,
aquesta senyora lIogava
un tocadiscs, posaven
begudes amb barres de
gel, engalanaven el carrer,
i ho celebraven amb tots
els ve'ins que hi anaven.
Quan anys més tard la
caseta es va convertir en
un bloc de pisos, la petita
imatge de guix del Sant va
tornar a presidir el barri
des de la seva capelleta
del carrer del Bruc núm.
41, i el continua presidint.

EL CARRER ECONOMIA

LA PLACA DE CAP DE CREU
SANTJOAN

La historia d'aquesta
fomícula no ve de gaire lIuny. A
mitjan segle passat,
concretament I'any 1854, hi

Al núm. 43
d'aquest carrer, a la casa
que fou de la tamñta
Tarrés, hi ha una fornícula
habilitada al lIoc d'una
finestra que va ser feta ja
dins el nostre segle i en la
qual van col·locar una gran
imatge de talla d'una Marededéu
pero no se'n sap la dedicació.
Aquesta talla la retiraven cada
dia al matí perque el sol no la
fes malbé, i la tornaven a
col·locar al migdia en quedar a
I'ombra; pero aíxo tenia dos
inconvenients: I'un, el fet de
colpejar la imatge en moure-Ia
sovint, i I'altre, pel pes que tenia
i fer-se grans els seus amos; per
aquest motiu, fa uns 40 o 45
anys van encomanar al paleta
Sr. Gisbert que hi col·loqués
una cerámica representant la
Verge del Sagrat Cor,
emmarcada amb pedra rústica i
un socol vidriat de color verd al
seu voltant.
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hagué una epidemia de calera a
tot el Principaten que va morir
molta gent, pero els habitants de
Vilanova estaven convencuts
que aquí no arribaria, per la
fama que tenia la vila de ser un
poble molt orejat, sanitós i poc
propici als contagis. Res més
lIuny de la realitat. Passada la
Festa Major de Vilanova, es
declarava arribada l'epidemta al
poble i fins a finals de setembre
en que se supera, s'ernporta de
Vilanova i la Geltrú unes 825
persones. Els ve'ins d'aquest
barri es veu que se'n van lIiurar,
de patir l'epidemta, i sigui que ja
ho haguessin promés o que ho
decidissin després, el cas és que
van acordar la construcció

. ,

d'aquesta capelleta dedicada al
Sant cdm a acció de.gracies.

L'empla~ament escollit
fou la fa~aná d'una botiga de
queviures que hi havia a la placa
de Cap de CreJ, i de la qual

eren els propietaris la
família Pinyol, que
restaren molt contents per
I'elecció de Ú¡ tacana de
casa seva per a aquest fi.
L'emplacarnent actual no
és I'original, sinó que era
al davant mateix, en I'illa
de cases que hi havia allá
on ara hi ha un solar, pero
cap als anys 50, en perillar
la seva estabilitat i ara ja
la botiga en mans del Sr.
Bundó, es va canviar
l'ernplacament de la botiga
i de la fornícula en el lIoc
que ocupa actualment.

Cada any, el
vespre de la revetlla de
Sant Joan, s'hi feia una
festa popular de barrí, els
ve'inses portaven la cadira
per assistir al res del rasari
i al cant deis goigs de
Sant Joan, acompanyats
amb l'harmoníum que
havien portat de I'església

o de Sant Antoni i que
tocava el seu organista, un
deis quals fou un tal

Valentí Sans. Després hi havia
coca ensucrada per a tothom,
obsequi del forn de la placa (cal
"Ponis"), acompanyada de la
mistela, obsequi de la tamñía
Bundó, i els ve'ins tenien cura de
la guamició de la fomícula, amb
les flors i els lIums. No cal dir la
gran quantitat de gEmtde fora
del barri que també hi feia cap, a
mirar i a beure.

Aquesta imatge no és
pas de talla, sinó de guix, i
d'unes proporcions
considerables, tot i que
representa un nen nomésabrigat
amb una pell d'anyell i amb una
ovella als seus peus. Sabem que
en els anys que va durar la



guerra, alguns velns van insistir
en amagar la imatge perque no
fos feta malbé. El Sr. Bundó s'hi
va oposar, i molt a contracor es
va limitar a retirar-la de la
fornícula, deixant-Ia a dins
I'habitació fins el dia que la va
reposar al seu lIoc.

DUES VERGES DEL CARME

Continuant endavant,
trabarem la següent imatge a la
biturcació del Carrer Major amb
el Carrer Estudis, davant mateix
de la Font de Ferra, i és una
Verge del Carme. Aquesta vetlla
pels vems del sector des de la
tacana de la que fou la casa
pairal al poble deis amos de la
Masia Seró. També aquí hi havia
celebració popular la vigília de la
festa del Carme i alguns anys la
celebració es tornava a repetir el
mateix dia de la Mare de Déu.
Basicarnent eren celebracions
pietoses i cants, que van durar
fins ben entrada la década deis
anys 70 i deis quals un deis
organitzadors fins a la seva mort
fou el Sr. Joan Homs.

LA CASA DE MOSSEN
MANUEL RODES

La prapera no és massa
lIuny d'aquí, ja que és al carrer
Major núm. 47, a la casa del fa
poes mesos traspassat mossen
Rodés (a.c.s.), que també és
dedicada a la Verge del Carme i
que com vaig escriure en un
altre "hobby", és una talla del
segle XVI o XVII, presidint la
seva tacana des que aquesta
casa era un hostal situat en
I'antic camí ral que venia del
carrer de Barcelona i passava
pel carrer Major.

Sabem 'que en la diada
de la Verge del Carme, els veíns
s'ajuntaven i ho celebraven al
carrer; posaven cadires al
davantde la-tornícula, resaven i
cantavenen el seu honor.
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LA RAMBLA DELS
JOSEPETS

Ja que som al capdavall
d'aquesta Rambla, és normal
que ens arribem al davant de
I'hospital per poder veure la
Verge del Sagrat Cor que hi ha
a banda dreta i que és feta de
pasta de fusta, per la qual cosa
resulta una imatge torea lIeugera
de peso En aquest cas no és
dins una fornícula, sinó dins una
miranda, és a dir, una finestra
exterior tota envidriada amb una
tapa a la base que servia per
mirar a baix al carrer, una utilitat
per tant molt diferent de I'actual
com és la de sostenir una
imatge. Així dones sabem que la
instal-Iació d'aquesta imatge
correspon poc més o menys cap
als anys 30. Ja aquí, de passada
veurem la imatge de Sant Josep,
feta de pedra i de mida quasi
natural, a la tacana de I'església
deis Josepets, església que fou
benerda i inaugurada I'any 1784.
El Sant hi fou col-locat I'any
1787.

LA PLACA DE LA RECTORIA

Tornant un xic enrera,
passant per la placa de mossen
tlorenc Garriga, a la tacana de
la rectoria hi ha una fornícula

nova ja que es va construir i
inaugurar el dia 5 d'agost de
I'any 1974 (acaba de fer 20
anys) i en la qual es va col-locar
una imatge de la Verge de les
Neus, prapietat del que fou
rector d'aquesta parroquia
mossen Llorenc Garriga, que la
va llegar a Vilanova, després de
la seva mort. Aquesta imatge
I'havia encarregada a I'escultor
vilanoví Fidel Claramunt, que
l'emmotlla amb terracotta i que
té una alcada de 75 cm.

CARRER DEL MIG

Tot i ésser un carrer molt
petit, no ens el podem saltar en
el nostre recorregut i ens hem
d'arribar fins a ralcada deis
núms. 20 i 17, que es traben
I'un davant de I'altre, a les cases
deis quals hi ha la corresponent
capelleta.

Al num. 17 hi ha una
fomícula que actualment és
buida pero que durant molts
anys, i fins arribar a la ja fatídica
data de I'any 1936, havia tingut
un Sant Antoni de Paoua Era
una imatge de talla pero era de
mida petita, ja que sembla que
onqmáriarnent estava instal.lada
dalt del pal d'una barca de
pesca, que era deis
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avantpassats de la família, els
quals eren mariners i devots
d'aquest sant.

Aquesta talla sortosament
no es va perdre, i ara resta en
poder d'un deis hereus, que
resideix fora de Vilanova.

El núm. 20 corres pon a la
casa del que fou conegut callista
Sr. Martí Rios. EII era molt devot
de la Mare de Déu de
Montserrat i va aprofitar les
obres d'arranjament de la tacana
de casa seva als voltants de
I'any 1960 per construir-hi una
bonica fornícula amb una marc
de pedra picada i va instal·lar-hi
una cerarnica arnb la imatge de
la Moreneta, i a la qual els seus
descendents continuen posant
flors i lIum en moltes ocasions
durant I'any.

PLACA DE LES NEUS
-CARRER CABANYES

Al núm. 13 i a l'alcada
del segon pis, s'hi troba una
capelleta amb una Verge de les
Neus al seu interior. Encara que
la construcció da la casa deu
ésser de principis de segle, la
irnatqe que hi ha actualment
només fa uns vint anys que hi
és, posada de nou en un acte
que van organitzar els seu s
propietaris i després d'arranjar la
casa, en un acte que van
presidir el rector M. Joan Casas
i el batlle d'aquells moments, el
Sr. Miquel Benavent,
representant I'ajuntament.

EL CARRER DE SANT
GERVASI

Molt a prop, al núm. 8
d'aquest carrer, una fornícula
molt senzilla guarda el que vol
ser la Verge del Roser, que té el
cap trencat pero en el seu 1I0chi
ha un objecte de forma rodona
que el substitueix, i amb un nen
al brac,

MAGA TZEM DEL FERRET

Aquesta fomícula, situada
a I'escaire de I'edifici cantonada
deis carrers de Sant Pere i de
Sant Gervasi, és senzilla, pero té
un carácter molt propi en estar
situada sobre la columna de
pedra. Havia tingut una imatge
de Sant Pere, pero va
desapareíxer fa molts anys i ara
resta sense. Hi ha pero el
projecte de restitució de la
imatge del Sant per part d'alguns
velns,

CARRER DE L' AIGUA
-LA GRESCA

En aquest carrer, i en
I'antiga casa que fou de la
família de Josep Ferrer-Vidal,
fabricant de teixits i economista,
vilanoví que visqué entre els
anys 1817-1893 i que fou
Diputat i Senador a les Corts del
país, casa doncs avui propietat
de la societat La Gresca, hi ha
una fomícula en la qual,
actualment, hi han col·locat un
porró, que és el símbol d'aquella
entitat i una peca de roba del
seu uniforme, I'armilla. Finalment
hem esbrinat que la imatge que

hi hagué en aquesta casa era la
de Sant Benet, el fundador de
í'orde benedictí. Dissor;tadament
va fer la máteíxa fi que tantes
aítres, el juliol de 1936 va ser
catapultada a baix al carrer per
una colla de milibans, que tot
seguit la portaren al fom que hi
ha al mateix carrer arnb la
pretensió que fos cremada. Els
amos del forn, per esquivar
aquella acció, van recolzar la
seva negativa dient que la
pintura o el vernís en cremar
podria afectar les posteriors
coccions del pa. Tot aixo, en
aquella epoca, ho van presenciar
uns nens d'uns 8-9 anys que
són els que ara m'ho han
explicat.

(Continuara)

Joan Lluís Sivill
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NOTA DE SECRETARIA:

RECORDEM A TOTS ELS SOCIS QUE
TENIU A LA VOSTRA DISPOSICIO
BONS PRO-LOCAL. US ESPEREM!
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