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En el continu anar i venir de cada dia, passempels nostres carrers i places senseadonar-nos dallo
que ens envolta, mirant sense veure, sense parar atenció en aquells petits detall s que
formen part de les cases i edificis que conformen el nostre entorn urba. Al contrari de la
famosa frase feta, el bosc de la ciutat no ens deixa veure els arbres deIs detall sque la conformen.

Així dones, poques vegades hem parat esment en les capelles que a les f'acanes de les
cases, especialment, al nostre casc antic ens veuen passar cada dia, adossats als murs,
empotrades a les parets o simplement pintats o enrajolats, aquests espais arquitectonics
acollien, i en alguns casos encara acullen, els sants i Mares de Déu que protegien els
habitants de la casa on estaven instal-Iats. Hereus del s lares, els deus domestics que es
veneraven en les vil-les romanes de l ' antiguitat, els nos tres sants i verges ocupaven un lloc
preeminent en l "estructura de la facana del s habitatges, donant-Ios personal itat i fent
afirmació de les creences religioses dels propietaris.

En aquest petit reportatge no es pretén fer cap estudi del fet religiós popular vilanoví, ni
tampoc cap treball sobre l 'arquitectura dels nostres barris, aixo correspon als historiadors
i estudiosos daquests temes, simplement és un cop du ll sobre Iespai que ens envolta,
fent atenció a un deIs molts detall s que el conformen, avui que la febre urbanitzadora fa
d~sapareixer tantes coses i en fa apareixer tot duna tantes altres, que passen a formar part
dela nostra atrafegada vida quotidiana.

Així, tot passejant per la nostra ciutat hem pogut descobrir i c1assificar un total de 44
espais destinats a allotjar imatges religioses. N'hi ha de totes c1asses i materials:
marquesines, capelles, espais pintats, enrajolats, alguns encara amb la seva imatge
present, daltre s buits o tapiats, d'altres ocupats per objectes aliens a la seva primitiva
utilitat. AIguns ben conservats o remodelats, daltres francament degradats. Tots amb la
característica comuna d ' estar en lloc ben visible de la Iacana . També es dóna la
circumstánci a que obertures a la facaria que en principi eren finestres o petits balcons eren
usades per exposar una imatge o també al contrari, obertures per la imatge aprofitades per
obrir petites finestres.

Ens hem deixat intencionadament totes les imatges i espais pertanyents a edificis de caire
religiós , t6t i que alguns dells tenen un interés innegable, pero l ' objectiu d"aquesta mostra
és remarcar el.carácter popular daquestes imatges i dels elements arquitectonics que les
contenen i és obvi que son presents en ells ..
Amb aquestes fotografíes que us oferim, només pretenem fixar en el paper totes aquelles
imatge~ que fa tants anys que ens acompanyen. O els llocs on eren les que ja han
desaparegut, abans que aquel ls llocs tampoc ja no hi siguin, així potser tindrem una mica
de memoria dels no stres sants d ' estar per casa.
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C. de Sant Jeán,33
Ed] fici deis j utjats de

Vilanova. Capella amb
decoraciópintada a laij,ta~ana.
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Rambla Principal. 80

Capella en facanaarnb un fanal
a I'interior. a111b clcmcnrs

ornamentals molt abundants.

PI. de Font i Gumñ, 7
Capella molt ben conservada
amb un fanal de ferro forjat al

centre.
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