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Localització 

Vilanova i la Geltrú és un municipi del Garraf, del qual n’és cap de comarca, situat a la costa, al 
llevant de la desembocadura del riu Foix. El terme municipal està limitat al nord-est per 
Canyelles, a l’est per Sant Pere de Ribes, al sud per la mar Mediterrània i al nord-oest per Sant 
Pere i la Gornal.  
 
El terme comprèn, al nord i al nord-oest, els darrers contraforts del massís del Garraf. La plana 
litoral ocupa la resta del territori amb una façana marítima que s’allarga uns 6 km. El cap del 
municipi és la vila de Vilanova i la Geltrú. 
 
L’església de Sant Antoni Abat està situada entre el nucli antic (façana de la plaça de Sant 
Antoni), l’eixample de la ciutat i la rambla (façana de la plaça de les Neus). Per un lateral dona 
al carrer de la Bomba i per l’altre, al carrer de Sant Pere.  
 
 
Datació 
 
XVIII – XX  (1734 – 1977) 
 
 
 
 



Estil arquitectònic 
 
Barroc  
Neoclassicisme 
 
 
Descripció 
 
L’església de Sant Antoni Abat és un temple barroc que es va començar a construir l’any 1734, 
però que no es va donar per acabat fins al 1876 i ho feu amb característiques neoclàssiques. 
Segons les fonts, en el mateix lloc on es va aixecar el temple hi havia hagut una església de 
fabricació gòtica que, al seu temps, va substituir a una anterior de romànica. En la seva 
construcció intervingueren Fra Josep de la Concepció1 (pel campanar), el mestre de cases Joan 
Homs de Vilanova i Domènec Rovira d’Arboç pel que fa al portal.  
 
L’edifici actual és de planta basilical de tres naus amb capelles laterals. Les seves mides són: 
60,82 m de llargada, 39,34 m d’amplada comptant des del fons de les capelles laterals) i 26 m 
d’alçada. La llargada inclou els cinc metres de fondària de la girola (passadís que es troba darrere 
del presbiteri) 
 
Les cobertes són de volta de canó a la nau principal i d’arestes a les laterals. La nau central té 
set trams, un d’ells més curts que els altres perquè és on es troba el cor. La coberta de la nau 
principal descansa sobre set arcs torals de mig punt; les laterals ho estan per voltes d’aresta.  
 
El cor amb balustrada de fusta descansa en un arc carpanell i en una volta rebaixada. Per 
l’interior, els murs estan resseguits per pilastres classicitzants. Les pilastres estan adossades als 
gruixuts pilars que sostenen els arcs formers. Sobre les pilastres, una àmplia zona motllurada 
serveix de base a la volta. Els murs estan pintats de color rogenc intens i les voltes amb un blanc 
trencat. Els murs exteriors presenten paraments de grans carreus, ben escairats, de pedra 
blanquinosa.  
 
Té dues façanes, una a la plaça de Sant Antoni i l’altra a la plaça de les Neus.  
 
La façana de la plaça de Sant Antoni es va iniciar l’any 1791 i es va acabar el 1876. Està situada 
al nord. Té un portal rectangular i presenta quatre grans semicolumnes de capitell compost, amb 
entaulament llis i frontó triangular. Té tres portes d’accés d’arc de mig punt, la del centre més 
elevada. A la part central d’aquesta façana hi ha una fornícula amb la imatge de Sant Antoni, 
obra de Pau Carbonell2. Per sota de la imatge, al timpà, un relleu amb les claus que simbolitzen 
el poder de l’Església. Un sòcol de pedra grisa fa de pedestal de les quatre semicolumnes.  
 
La façana de la plaça de les Neus té un cos avançat amb obertures ogivals i de mig punt, una 
única porta d’accés a l’interior del temple, una rosassa i un frontó triangular de coronament. 
Aquesta façana d’aires classicitzant fou acabada en les restauracions que es realitzaren entre el 
1942 i el 1977, com a conseqüències de les destruccions sofertes el 1936 quan va quedar sense 
parets, voltes ni altars.  
 

                                                           
1 Josep de la Concepció, fra, (Valls, 1626, Nules, 1690). Carmelita. Arquitecte conegut amb el nom de Tracista com 

s’anomenaven els arquitectes al segle XVII.  
2 Carbonell i Pasqual, Pau (Vilanova i la Geltrú, 1847 – Barcelona, 1919). Escultor. Autor de Una Limeña. Bust de dona. 

Biblioteca Museu Victor Balaguer de Vilanova.    



Cal destacar les vidrieres modernistes d’Enric Cristòfol Ricart3 i Josep Maria Jujol4 que també va 
dissenyar el Sagrari de la Parròquia.  
 
 
Vidrieres 
 
Les deu rosasses de les capelles laterals, deu en total, foren 
realitzades per Jujol entre 1946 i 1948. Començant el recorregut 
per la façana de l’Evangeli són: Anunciació, al·legoria de 
l’Eucaristia, al·legoria de sant Antoni de Pàdua, al·legoria de sant 
Isidre llaurador i al·legoria de la Mare de Déu, Baptisme de Crist, 
al·legoria de sant Lluch, al·legoria de sant Pere, al·legoria a 
Montserrat i al·legoria de la Trinitat.  
                                                                                                                                              
                                                                                                                                    Jujol.  Anunciació, 1946      
 
L’any 1949 en Jujol va realitzar els quatre òculs de la nau principal (dues tau i dos escuts), així 
com els sis vitralls de la paret interior de la façana de la plaça de les Neus.  
 
Amb la construcció de la façana actual als anys seixanta es va tapar la visibilitat de l’òcul de la 
capella del Santíssim, sant Pau (Basílica de sant Pau Extramurs), sant Pere (Basílica de sant Pere 
del Vaticà) i els Desposoris de la Mare de Déu (aquest no es pot veure perquè es troba a l’escala 
que puja a les golfes des de la sagristia).  
 
Ricart dissenyà el 1951 els tres vitralls rectangulars de la sagristia i un dels bàculs de sant Antoni 
que decoren les capelles laterals. I l’any 1953, realitzà els tres que han quedat a la zona de les 
golfes: Eucaristia, Noces de Canà i Multiplicació dels pans i dels peixos. El 1956 s’ocuparia de les 
dues rosasses de tema marià que es poden veure darrere de l’altar principal: Presentació de la 
Verge i Visitació. 
 
La tècnica del vitrall emplomat, d’origen medieval, fou recuperada a l’època modernista per 
decorar nombroses obres arquitectòniques civils i religioses5. Els vitralls de Jujol destaquen per 
la utilització que l’artista fa del color i per la varietat temàtica religiosa de les seves obres.  
 
 
 
 
 

                                                           
3 Ricart i Nin, Enric Cristòfol, (Vilanova i la Geltrú, 1893 – 1960). Grabador i pintor.  
4 Jujol i Gibert, Josep Maria, (Tarragona, 1879 – Barcelona, 1949). Arquitecte modernista. Col·laborador d’Antoni 
Gaudí. En la seva producció destaca la reutilització creativa de materials de rebuig. Les seves obres mostren una gran 
sensibilitat per la natura i pel detall artesanal.  
5El vitrall és l’art del color i de la llum. Té un llenguatge propi diferent de la pintura que cal conèixer per evitar la mera 

transposició del disseny pictòric a un suport translúcid. La realització d’una vidriera és un procés lent i laboriós. Es 
parteix d’un dibuix o esbós inicial a partir del qual es fa el projecte a escala en què es defineixen els colors dels trossos 
de vidres i les línies de plom que els uniran. Posteriorment el projecte es passa a mida real i es calca sobre una cartolina. 
Les ratlles negres de l’emplomat marquen per on s’ha de retallar la cartolina per obtenir les plantilles que serviran per 
tallar els vidres. Un cop tallats amb l’eina adient s’apliquen les grisalles a base d’òxids metàl·lics per perfilar línies, 
marcar faccions o per pintar ombres allà on correspongui. A continuació, s’ajunten amb les tires de plom que se solden 
per fixar-los. Després d’uns últims retocs el vitrall ja està a punt per ser col·locat a lloc. Bocanegra Marcos, Maria 
Dolors, Jujol i Ricart : Els vitralls de Sant Antoni Abat de Vilanova i la Geltrú, p.25  
 
 



Pintures 
 
Uns dels elements decoratius de l’església el constitueixen tres murals pintats per l’artista 
Navarro Rodon6 l’any 1958.  Dos dels murals presideixen l’altar major amb dues escenes: la 
Multiplicació dels pans i les Noces de Canà i el tercer mural, una representació del Sant Sopar, 
és a la capella del Santíssim, presidint l’altar.  
 
 
Campanar 
 
El campanar barroc es va aixecar entre els anys 1670 i 
1706. Té planta quadrada (8,65 x 8,65 m). L’entrada és 
un pas obert com un gran arc triomfal que emmarca la 
porta. L’escala de cargol que puja al cloquer és de 1,35 
m de diàmetre i consta de 167 graons de pedra picada 
fins el terrat. Per sobre d’una motllura amb pinacles de 
bola s’aixeca un cos octogonal, dividit en dos per una 
motllura. Tenen els caires ressaltats a base de pilastres 
amb capitells formats per motllures i, a sobre, un 
entaulament comú.  
 
La cel·la ubicada en el cos superior està oberta amb vuit 
finestrals d’arc de mig punt sobre impostes, una a cada 
cara, cega la de ponent perquè per aquest lloc puja una 
escala de cargol. La cel·la està coronada per una cornisa 
amb motllures i per un terrat amb balustrada amb 
pinacles de bola sobre els vuit pilars dels angles.  
 
A sobre del terrat s’hi aixeca una torrella vuitavada amb finestres d’arc de mig punt, una a cada 
cara, amb pilastres d’escàs relleu als caires.  
 
Al capdamunt sobresurt una cornisa doble de gàrgoles i pinacles als angles, coberta per una 
cúpula apuntada formada per vuit sectors triangulars. Al cim, hi havia una escultura en coure 
dissenyada per Miquel Llavina7 que es va fondre durant la guerra civil. La que hi ha actualment 
és de Fidel Claramunt8 i d’un material de fibra.  
 
Per l’interior, a més a més de l’escala de cargol de pedra picada que està situada a la banda de 
ponent hi ha un ull d’escala octogonal dividit en diversos pisos que arriba fins a la cel·la. En 
aquest punt els murs són molt gruixuts. Algunes espitlleres i finestres rectangulars il·luminen 
l’escala per l’oest.  
 
La fàbrica dels murs és un parament de carreus de pedra clara ben escairats i alineats. El 
campanar té una alçada de 52,44 m.  
 
 
 
 

                                                           
6 Navarro i Rodón, Llucià, (Barcelona, 1924 – Premià de Mar, 2007). Pintor i dibuixant que treballa específicament el 
mural. La seva obra de pintura mural civil i religiosa es troba repartida per tot Catalunya.  
7 Llavina, Miquel [Principat de Catalunya, segle XVII – Principat de Catalunya, segle XVIII]  
8 Claramunt Lacueva, Fidel, (Vilanova i la Geltrú, 1929 – 2010). Escultor.  



 
 
Història 
 
Sant Antoni Abat és una parròquia del bisbat de Barcelona, al Garraf. Antigament era coneguda 
amb el nom de Sant Antoni de Vilanova de Cubelles. Des del segle XIII es documenta l’existència 
d’una capella construïda sota l’advocació de Sant Antoni.  
 
Fou originàriament sufragània de Santa Maria de Cubelles9 de la qual se segregà en 136310 per 
ordre del bisbe Guillem de Cubelles, i fou erigida en parròquia independent.  
 
L’any 1663 s’acordà la construcció d’un nou temple parroquial en substitució del que s’havia 
aixecat al segle XIV. L’obra s’inicià amb l’aixecament del campanar (1670 – 1706).  
 
Tanmateix, quan s’havien d’iniciar la construcció de l’església, la Guerra de Successió ajornà 
l’obra que no començà fins el 1734.  
 
El 24 de juny de 1734 es va col·locar la primera pedra de l’actual església en el portal del migdia 
(actual façana de les Neus). L’any 1735, ja s’havien acabat els fonaments, però començaren a 
detectar-se defectes en la construcció i no fou fins al 1737 que les obres continuaren sota la 
direcció de Damià Riba.  
 
Quan l’església es va desplomar (1748) les obres quedaren de nou parades. L’any 1790 
s’enderrocà l’antic temple i es reprengué la construcció, però es van interrompre de nou les 
obres a causa de la Guerra del Francès (1808 – 1814).  
 
No fou fins el quadrienni 1826 – 1830 que es tornà a treballar i el 1831, tot i que no estava 
acabada, es beneí. La façana s’acabà el 1879.  
 
Una nova guerra féu grans destrosses a l’església, Guerra Civil (1936 – 1939). La reconstrucció 
s’inicià un cop acabat el conflicte i es prolongà fins al 1977 amb la intervenció de la façana de la 
plaça de les Neus.  
 
 
Visites pastorals 
 
El 15 de juny de l’any 2004 una butlla del papa Joan Pau II decretava, sobre el territori de l’antic 

arquebisbat de Barcelona, la creació de tres noves diòcesis: Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i 

Terrassa. La nova diòcesi de Sant Feliu de Llobregat està formada per nou arxiprestats i dues 

vicaries: Vicaria del Llobregat que agrupa els arxiprestats de Bruguers, Montserrat, Sant Boi de 

                                                           
9 Notes de Mn. Mas 

Any 1351, abril, 7 
Berenguer Pareyades, regent de l’església de Calafell, promet a Pere Mas de Vilanova de Cubelles, executor del 
testament de Bernat Beluchi de dita Vilanova, que durant un any des de St. Joan primer vinent celebrarà Misses i farà 
divinals oficis i altres coses en l’església de St. Antoni de Vilanova en l’altar de St. Miquel construït en dita església per 
l’anima de dit Beluchi dit Mas.  
Deu donar a dit Pareyades 12 sous per dites servituds.  
Arx. Cat. Pergamí, segle XIV 
10 Notes de Mn. Mas 

Any 1363 
Acta de separació i divisió feta pel bisbe de la parròquia de St. Antoni de Vilanova de la Sta. Maria del Castell de 
Cubelles.  
Arx. Cat. Sala 3, armari 16 n. 67  



Llobregat, Sant Feliu de Llobregat i Sant Vicenç dels Horts, i la Vicaria del Penedès – Anoia –

Garraf amb els arxiprestats d’Anoia, Garraf, Piera-Capellades i Vilafranca del Penedès. El bisbe 

titular de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat és monsenyor Agustí Cortés Soriano que va iniciar 

el seu ministeri episcopal el 12 de setembre de 2004. 

 
La primera visita pastoral del bisbe Agustí a la parròquia de Sant Antoni Abat de Vilanova i la 
Geltrú va ser diumenge 2 de desembre de 2008.  
 
 
 
Beneficis 
 
1357. Benefici de sant Miquel fundat per Francesc d’Olivaira, rector. Citat a la visita pastoral 
d’aquell any11.  
 
1378. Benefici de sant Bartomeu fundat per Guillem Valent. Citat a la visita pastoral d’aquell 
any12. 
 
1399. Benefici del cos de Crist fundat per Berenguer de Paulaga, citat a la visita pastoral d’aquell 
any13 
 
1413. Benefici de sant Pere i sant Nicolau fundat per Nicolau Borràs. Citat a la visita d’aquell 
any14. 
 
1795.  Benefici de santa Marina fundat per Marina Ballester i Ballester en el seu testament15. 
 
1788. Benefici de sant Antoni Abat per Josep Inglada16. 
 
 
Rectorologi 
 
1333 – 1349 Bernat Gassó 
1349 – 1368 Berenguer Rubí 
1368  Guillem Badós 
             1379 Ramon Ferrer 
1379  Pere Fornells 
             1380 Francesc Oliveras 
1380 – 1385 Guillem Badós 
1385  Pere Mundó 
1385 – 1386 Pere Fortuny 
1386 – 1407 Francesc Castellet 
1407 – 1410 Joan Tosca Fello 
1410 – 1430 Guillem Bertran 
1430 – 1451 Gaspar Peyró 

                                                           
11 ADB. Campillo, v. IV, p. 309 
12 ADB. Campillo, v. IV, p. 311 
13 ADB. Campillo, v. IV. P. 313 
14 ADB Campillo, v. IV, p. 310 
15 ADB. Campillo, v. IV, p. 305 
16 ADB. Campillo, v. IV, p. 310 



1451 – 1463 Bartomeu Roig 
1463  Montserrat Sucias 
             1471 Pere Caselles 
1471 – 1473 Bernat Carner 
1473 – 1497 Alfons de Borge 
1497 – 1498 Miquel Benet Peypó 
1498  Joan Santjust 
             1500 Domingo Romeu 
1500 – 1504 Joan Benet Sapila 
1504 – 1505 Joan Mascaró 
1505 – 1507 Galceran Ferrer 
1507 – 1508 Jaume Teixidor 
1508 – 1509 Joan Sagra 
1509 – 1511 Gabriel Mir 
1511 – 1522 Miquel Fuster 
1522 – 1523 Francesc Estanya 
1524 – 1526 Gabriel Fuster 
1526  Joan Miquel Segarra 
1526 – 1530 Joan Rubert 
1530  Esteve Albécar 
             1535 Pere Avella 
1535 – 1539 Gabriel Amar 
1539 – 1542 Antoni Calopa 
1542 – 1564 Joan Riembau 
1564 – 1565 Francesc Riera 
1565 – 1568 Antoni Riembau 
1568 – 1569 Nicolau Sabater 
1569 – 1591 Bartomeu Alomar 
1591 – 1615 Leandre Cardona 
1615  Pere Rovira 
             1671 Miquel Pax  
1671 – 1684 Pere Pau Arxex 
1684 – 1710  Antoni Carbonell 
1710 – 1743 Joan Trulles 
1743 – 1782 Baltasar Gandullo 
1782 – 1786 Ignasi Pujades 
1786 – 1824 Peregrí Guasch 
1824 – 1849 Pau Santmartí 
1849 – 1865 Miquel Oliver 
1865 – 1877 Josep Pons 
1877  Ignasi Mateu 
 
[...] 
 
 
1939 – 1941 Luís Brasó Trulla    Vicari 
1939 – 1941 José Escofet Llurba   Vicari 
1940 – 1942 Joan Fortuny Vilella   Encarregat 
1941 – 1944 Ernesto Ros Leconte   Vicari 
1942 – 1943 Joan Serrat i Farrés   Administrador 
1942 – 1942 Joan Serret i Farrés   Encarregat 
1943 – 1957 Llorenç Garriga Pobla   Administrador 



1944 – 1946 Joan Noguera Vila   Vicari 
1946 – 1946 José Campo Lleó   Vicari 
1946 – 1949  Joaquín Pagés Ferrer   Vicari 
1949 – 1951 Ramon Grané Prats   Vicari 
1951 – 1952 Josep Burés Ribas   Vicari 
1952 – 1954 Ricardo Pedrals Blanchart  Vicari 
1954 – 1956 José Dalmau Oliver   Vicari 
1956 – 1956 Pedro Gibert Riba   Vicari 
1957 – 1957 Manel Roig Puig   Administrador 
1957 – 1966 José Pons Piñol    Administrador 
1957 – 1958 Antonio Bassolas Lligadas  Vicari 
1958 – 1959 Arturo Martín Ejarque   Vicari 
1959 – 1961 Mariano Roncales Biel   Vicari 
1961 – 1963 Juan Andreu Bergara   Vicari 
1963 – 1964 Josep Casas Vaqués   Vicari 
1964 – 1965 Miquel Pons Piñol   Vicari 
1965 – 1967 Salvador Pie Ninot   Vicari 
1966 – 1971 Joan Casas Ros    Vicari 
1971 – 1974 Francisco Verdés Cornet  OFM Vicari 
1974 – 1976  Julio Costa Bernárdez   Vicari 
1993 – 2007 Jaume Berdoy Alemany   Rector 
2007 – 2013 Lluís A. Armengol Bellmunt  Rector 
2013  Pere Milà Vidal    Rector 
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