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EL IIHOBByll D'AQUEST HIVERN.

ELS TRES TEMPLES
DE ST.ANTONI ABAT

Si ens parem a mirar el majes-
tuós temple dedicat a Sant Antoni
Abat, hem de saber que aquest
que veiem ara és el tercer que
s'ha construit al lIarg de la seva
historia.

La Capella Romanica

t.'epoca en que es va
construir la primitiva cape-
lIa rornánica dedicada al
sant i que és la que va
donar el nom no s'ha
pogut saber amb precisió.
Se sap, pero, el lIoc que
ocupava; era als darreres
de I'actual rectoria, al lIoc
en que es pot veure un
terrat i ocupava part de la
calcada, i que la porta de
la capella es va conservar
fins I'any 1821, en que va
ser enderrocada per poder
perllongar el carrer Fossar
Vell. Les mides que tenia
la capella eren "68 pal-
mos de largo y 20 de
ancho".

Es creu que aquesta
capella ja existia abans de
la fundació de Vilanova i
que la feien servir els
habitants de les quadres
properes com Sallacuna,
Vilarrodona, Creixell i
Adarró, totes elles situa-
des en aquella epoca dins
el terme de Cubelles i el
cultea la capella era al
carrecd'aquell rector.

Havien passat sis anys des del
nomenament del vicari i es veié la
necessitat de crear parroquia auto-
noma a Vilanova i separar-la de la
dependencia de Cubelles, formalit-
zació reeixida el 26 d'abril de I'any
1363.

El segon Temple

Com que la capella era antiga
i els habitants de Vilanova anaven
en augment, el mateix any 1363,
amb la parroquia en propietat, ja

pensaren en edificar un
temple nou i més gran; es
creu que I'edificaren
abans de I'any 1400.
Aquest temple va funcio-
nar fins I'any 1771 en que
es va inaugurar una part
del temple actual. Es va
conservar, pero, fins I'any
1790; lIavors ja feia nosa
per allargar el nou temple
i deixar-Io tal com el ve-
iem ara.

El segon temple ocupava
una gran part de I'actual
placa de Sant Antoni i la
superfície que correspon
a les dues capelles late-
rals del final del temple
actual. Era construit amb
una sola nau i tres cape-
lIes adossades a cada
costat; el frontis era orien-
tat al N seguint la línia de
I'actual campanar (lIavors
inexistent) quedant a la
part de ponent de la placa
el cementiri parroquial.

El dia 10 d'abril de 1586,
es reunia el consell parro-
quial per tractar de les
obres d'aquesta església
ja que, segons consta en
una acta anterior del "Die
XIX mensis Octobris
MDLXXXV: Convocats ...

Entesa la proposissió per los Se-
nyors Jurats feta sobre la fábrica
de la Iglesia CAYGUDA, delibera
lo present consell ...", se'ls havia
ensorrat un considerable tros de
teulada.

Pero amb el creixe-
ment de Vilanova i en
augmentar la feligresia, varen no-
menar un vicari amb residencia a
Vilanova i que fou aprovat pel
bisbe de Barcelona, D. Miquel de
Hicorná, el dia 17 de maig de I'any
1357.

Tot i la segregació, Vilanova
seguia anomenant-se Vilanova de
Cubelles; si bé és veritat que Cu-
belles es va reservar alguns privile-
gis, els nostres avant-passats no
van trigar a redimir-los.



El tercer Temple

El 14 de setembre de 1710, es
reunia el consell parroquial per
parlar seriosament de la necessitat
que hi havia de construir un nou
temple, ja que el que tenien ame-
nacava d'ensorrar-se. La junta
encarregada es va posar a recap-
tar fons, pero eren temps de revol-
tes i saquejos (les tropes filipistes
estaven en plena guerra de Suc-
cessió) i més d'una vegada es van
haver d'utilitzar els fons recaptats
per acudir a les necessitats vitals
de la població. Aixó féu retardar el
projecte.

El dia 24 de juny de I'any 1734,
finalment, es coLlocava la primera
pedra al portal de migdia (placa de
les Neus). Quan feia catorze anys
que s'hi treballava, és a dir, I'any
1748, es va ensorrar un bon tros
de la teulada, cosa que no va
produir desgracies personals per
haver ocorregut de matinada.

Aquest fet els va fer reformar
I'estructura, estrenyent la nau cen-
tral i van continuar les obres fins
que el 10 de maig de 1771 queda-
va enllestida la 1a fase de I'obra.

Ja es podien fer les celebraci-
ons del culte. Ara bé, per a la
realització total del projecte caldria
enderrocar part de la vella esglé-
sia. Per celebrar la finalització d'a-
questa primera fase, hi va haver
molts actes durant cinc dies. Varen
ser festes religioses i també popu-
lars. Hi assistiren autoritats religio-
ses, civils i militars de Barcelona.
A sobre el portal de Sant Pere s'hi
va col.locar el retrat del rei d' Espa-
nya, Caries 111. Es varen estrenar
una parella de gegants grans i al
vespre feien "árboles de fuego"
des del campanar.

L'any 1790 decideixen continuar
l'obra enderrocant el vell temple
que els feia nosa i continuant el
nou. Aquest fet es va celebrar
posant en una pedra una moneda
del regnat de Caries IV i una del
Papa Pius VI i tarnbé una placa de
ferro amb la data del dia "Dia 25
de Marzo de 1791".

En aquesta segona fase també
va haver-hi parades i represes en
l'obra i aixo allargava ;Ia finalització
total. El 15 de qener" de 1831,-
vigílies de ja festivitat de Sant
Antoni Abat, .es feia la seqona.
benedicció del temple i ~xí es
donava per acabat.

Aquest temple, que és con-
siderat com la catedral del Pene-
des, té 25,27 m d'alcada a la nau
central, és a dir, 20 cm per sota
de la volta de la catedral de Bar-
celona, la lIargada és de 64 m i
I'amplada és de 41 m. El temple té
un antic privilegi com és el d'estar
adscrit a Sant Joan de Letran de
Roma, per tant li deu correspondre
la categoria de basílica.

A la facana N del temple, vers
I'any 1876, s'hi va col.locar la
majestuosa imatge de Sant Antoni,
feta de pedra per Pau Carbonell.
Es tan massissa i tan ben feta que
va resistir I'intent d' enderrocar-Ia
que va patir durant el període
revolucionari de la nostra guerra
civil. El temple, pero, no va poder
resistir el foc i la destrucció a que
el varen sotmetre. S'havien propo-
sat "desfer" el temple i fer-hi una
playa.

L'última reconstrucció

L'any 1939, quan la guerra
s'havia acabat, els vilanovins teni-
en el temple convertit en un munt
de runa i sense teulada. L'any
1943 ve destinat a la parroquia de
Sant Antoni Mn. l.lorenc Garriga i
Pobla, amb la missió de dur a
terme la reconstrucció del temple.
Era un home hábil i sirnpátic i amb
els anys es va guanyar el renom
de "rnossen Saluda".

De moment el volien insta Llar
precisament en el que és ara el
nostre local social com a rectoria,
pero ell no ho volgué. (De fet hi
visqué un vicari que es deia Lluís
Brasó, que més tard fou abat de
Montserrat). Van aqencar la seva

rectoria i l'any 1944, el dia 13
d'abril, van cornencar la reconstruc-
ció del temple.

L'any 1949 es va posar en
marxa la campanya de la "teula";
en feien falta 80.000 i costava una
pesseta cada una. Per aquest
motiu es va editar un programa
recordatori de quatre pagines. A la
portada hi havia una xilografia de
n'E.C.Ricart i a la contraportada un
dibuix d'en P. Roig i Estradé. Van
ser editats per en R. Vives Sabaté
amb paper "Guarro" i numerats en
una edició de 1,20 i 1980
exemplars. Els diners recaptats
van ser lIiurats per la comissió
d'obres en la festa de la parroquia
del dia 23 d'octubre de 1949.

Durant l'any 1952 es va resta-
blir el culte que fins lIavors es feia
a l'església deis "Josepets", a
I'Hospital. Faltaven encara alguns
acabats, entre ells !'enrajolat, pero
tot es faria.

Enrere quedava la frase que un
bon dia varen trobar escrita en una
columna del temple i que deia:
"una colla d'iLlusos s'han cregut
poder reconstruir aquest temple,
1947".
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