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vilanova
DESAPAREGUda
Descobreix-la en aquest recull de 175 imatges

Aquest llibre ens descobreix una interessant selecció de 160 imatges de qualitat de la Vilanova i la Geltrú de finals del segle xix i fins
a mitjan segle xx, un petit tresor gràfic que ens permet preservar la
memòria oral del nostre passat més recent. Hi advertirem una ciutat
en constant transformació social, econòmica i cultural. Descobrirem
racons, costums i vivències d’una Vilanova que el pas dels anys
ha anat desdibuixant però que, gràcies a l’esforç i la convicció del
poble vilanoví, ha preservat l’essència i la continuïtat.
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JOAN BELLMUNT POBLET / ARXIU MASANA-ARTIGAS

Caramelles infantils el
diumenge de Pasqua a la
plaça dels Lledoners els anys
cinquanta. Les cançons dels
adults no solament eren de
caràcter amorós, sinó que La
Grècia Groga, per exemple,
era molt coneguda pel seu to
satíric sobre fets de la ciutat.
Les lletres duien acompanyament musical d’harmònium,
contrabaix, violins i flauta.

PANORÀMICA
DELS ANYS TRENTA
Vista general de Vilanova i la
Geltrú en què destaquen les
esglésies de Sant Antoni, amb
el seu campanar, i de Santa
Maria de la Geltrú. Les xemeneies assenyalen la presència
de fàbriques, com, entre d’altres,
La Paperera, El Fénix i ca
l’Escoda. En la imatge s’observa
com el nucli de la Geltrú queda
delimitat pel carrer de la Unió,
que, com indica el seu nom, unia
la Geltrú amb la «Vila Nova» que
s’anava formant.
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AL ‘65’
PERE PUJADAS / Fons PERE PUJADAS FARRÉS

L’emblemàtica botiga els
anys seixanta. Al ‘65’ obrí
les portes el 1897 al carrer
Major; era coneguda com cal
Mut, en referència al seu propietari. Més tard es traslladà
al carrer dels Caputxins. La
família Ferreras-Amigó va
regentar la botiga durant més
de 100 anys.
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El carrer durant els anys deu.
El 1735 prengué el nom
de l’orde del convent que
s’alçava al final del carrer,
dels Caputxins. La desamortització (1835) va representar la seva exclaustració.
Comerços d’enlluernadors
aparadors el convertiren en
un lloc habitual per passejar,
molt més concorregut que
la Rambla.
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CARRER DELS CAPUTXINS
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