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I. GENERALITATS SOBRE VINYOLS 
I ELS ARCS 

a) Els aspectes geogràfics 

La vila de Vinyols i els Arcs es troba situada al 
sector sud-oriental de la comarca del Baix Camp. El 
seu terme, que s'extén en forma de rectangle entre 
les rieres d'Alforja i Maspujols, té un total de 10'89 
quilòmetres quadrats, xifra aquesta força similar a la 
d'altres termes propers com Montbrió del Camp o 
Botarell. Limita al N. amb el municipi de Riudoms, 
a l'E. i S. amb Cambrils i a l'O. ho fa amb el mateix 
Cambrils, la riera d'Alforja i el poble de Montbrió 
del Camp. 

Antigament el terme arribava fins al mar, però 
mitjançant un canvi fet amb el municipi de Cambrils 
aquest obtingué la franja vora mar (uns 200 métrés) 
cedint unes terres situades a ponent del seu terme. 
La vila de Vinyols i els Arcs dista per carretera 6 qui-
lòmetres de Reus, cap de comarca i del partit judicial, 
i 20 de Tarragona, capital provincial i diocesana. 
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En tot el territori del municipi vinyolenc, no s'hi 
remarca cap elevación de terreny ni corba de nivell 
considerable, ja que forma part del sector més meri-
dional de la plana del Camp de Tarragona. Bàsica-
ment les terres són sediments quaternaris dipositats 
aquí després d'haver estât arrastrats per efecte de 
l'erosió i d'altres fenòmens físics des de la Serralada 
Pre-litoral. 

En general, són terres argiloses, rosades i groguen-
ques molt fèrtils i productives, sense que sigui corrent 
l'existència de crostes dures formades per materials 
calcaris que empobreixen la terra i requereixen, per 
tal de treure'n profit, l'esforç constant del pagès al 
llarg de generacions. Així dones, l'alçària del relleu 
no sobrepassa mai els 100 métrés, davallant amb suau 
i continuât declivi- conforme ens atansem a la Medi-
terrània. La vila està situada a 95 métrés sobre el 
nivell del mar, pràcticament al sector més septentrio-
nal del terme. 

La hidrografía del territori és pobra, i són les rie-
res les que canalitzen Ies aigües davallades de les 
serres pre-litorals. Voregen el municipi la d'Alforja o 
de les Borges i la de Maspujols o de Riudoms, que 
neixen als contraforts de les muntanyes de Prades i 
recorren la plana de nord a sud transformant el pai-
satge i la vegetado. Si bé aqüestes tan sols porten 
aigua en llur inici o en temps de pluges molt intenses, 
són de destacar els forts corrents subterranis que ori-
ginen algunes mines, com l'anomenada Font del Carni, 
que abasta les necessitats d'aigua del poblé, o les de 
Santa Caterina, les Planes, els Hospitals, Blanquilles..., 
i també afavoreixen la construcció de pous als camps, 
la proliferació deis quais, en els darrers anys, fa témer 
una possible disminució del cabal d'aquestes capes 
freàtiques. 
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A l'esquerra de la mateixa vila, limitant-la, es troba 
el barranc de les Eres, que recorre el terme seguint 
en parallel el curs de les rieres i constitueix tot un 
espectacle els dies de fortes tempestes. Altres barrancs 
del terme són el del Regueral, el de Mas Pubills i el 
de les Paisanes. 

El clima respon perfectament al clàssic esquema 
mediterrani, general a tota la plana del Camp de 
Tarragona. Els principals vents que es deixen sentir a 
la vila són quatre: a) el mestral, o vent de ponent, és 
el que domina al llarg de l'any i es caracteritza per 
esser impetuós, sec i fred; b) el llevant, que bufa de 
l'est, és humit i temperat i provoca abundoses pluges, 
tal com diu encertadament la veu popular, "vent de 
llevant, aigua al davant"; c) la tramuntana, és un 
vent sec i fred procèdent del nord que es deixa sentir 
normalment al mati, en trencar l'alba; d) el llebeig, 
que ve del sud, poc humit i frese, alleugereix la xafo-
gor dels calurosos dies de l'estiu i allunya tota possi-
bilitat de pluja: "llebeig, aigua no en veig", diuen a 
la contrada. 

Per altra banda, les températures són al llarg de 
tot l'any força benignes i suaus. La mitjana anual en-
registrada a la vila és de 15 °C i escaig, assolint la 
minima el mes de gener (8'5 °C) i la màxima a l'agost 
(24 °C). L'amplitud tèrmica diària no és considérable. 
Sortosament per a l'agricultura, base de la riquesa de 
la vila, no són gaire freqiients les glaçades, que pro-
duises per les baixes temperatures tan sols apareixen 
molt de tant en tant, el gener o febrer. La darrera 
que es recorda és la del mes de febrer de l'any 1956, 
quan les baixes temperatures (fins a —5 °C), acom-
panyades d'un vent fred del nord-est, causaren la pèr-
dua de gran quantitat de garrofers, oliveres i altres 
arbres. 
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Vista general de la vila de Vinyols i els Arcs. 



Les precipitacions són força irregulars i cal su-
posar-les semblants a les enregistraaes a Cambrils 
(534'50 mms.3) i Reus (546'40 mms.3). Generalment, l'es-
tació més plujosa és la tardor, seguida de la primavera, 
mentre que els mesos més eixuts són juliol i agost. Ben 
sovint les pluges autumnals, abundoses i violentes, són 
perjudicials per a la vegetació i els conreus, en espe-
cial per ais avellaners, que arrastren torrent avall part 
considerable de la collita. Les nevades no tenen im-
portància i des del febrer del 1963 no es té noticia de 
cap precipitado d'aquest tipus en quantitats mesura-
bles. 

En el capítol de la vegetació espontània, apart del 
cultiu agrícola, domina de forma gairebé general l'erm 
i la garriga, amb el pi blanc, l'alzina i arbustos com 
el coscoll, les atzavares, l'esparragüera..., plantes totes 
elles perfectament adaptades al medi. També hi po-
dem veure el margall, les herbes llemenoses, els bar-
gallons, les ginestes i les farigoles. 

Ben al contrari d'aquesta pobra vegetació espontà-
nia, la de conreu és rica it variada. Predominen, al secà, 
els cultius de la vinya, els garrofers, les oliveres, els 
sembrats i els ametllers; mentre que al regadiu, cada 
vegada més extés, s'hi cultiven principalment les plan-
tes d'horta i els fruiters com els llimoners, perers, po-
mers, cirerers, albercoquers i sobretot, darrerament, els 
presseguers, que han esdevingut en molt pocs anys la 
principal font de riquesa de gran part dels habitants 
de Vinyols i els Arcs. 

Entre els animais més fàcils de trobar pel terme 
cal destacar el conili, bastant comú, la guineu, el lluert, 
les serps, la sargantana i la granota, aquesta molt abun-
dant ais llocs amb aigua estancada. I deis que volen pel 
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cel fem mencio del gafarró, la perdiu, l'oreneta, el co-
loni, la puput, la tórtora, el xup o mussol, el tord i la 
cadernera. 

El terme de Vinyols i els Arcs està dividit en les 
segùents partides: Damunt de la vila, els Camps, els 
Closos, les Planes, Barqueres, Clotes, Servelles, Mas 
Pubills, Forns Teulers, Arenes, Gafarrons, Mas Batlle, 
Pinar Llarg, les Deveses, Hospitals, les Paisanes, Mas 
de la Mata, Mas de Miret, les Canals, el Regueral, la 
Creu i Fontcoberta. 

Totes elles (enumerades en la mateixa direcció 
NO.-SE. del terme) estan dividides aixi mateix en gran 
quantitat de petites i mitjanes parcelles que, amb de-
nominació diversa, pertanyen a diferents propietaris, 
quasi tots residents a la vila. 

b) Noticies historiques 

És en el beli mig del segle XII quan, sota l'impuls 
colonitzador del comte-princep Ramon Berenguer IV i 
l'arquebisbe de Tarragona, comencen llur història la ma-
jor part dels pobles del Camp de Tarragona, bé com a 
caserius, bé a l'entorn de Castells. La vila de Vinyols 
i els Arcs té, per l'existència de dos antics nuclis de 
població en el seu terme actual, un doble origen. 

Primerament, el dia 3 de setembre de l'any 1152 
el comte de Barcelona Ramon Berenguer IV donava 
al seu fidel vassall Ramon dels Arcs el terme que des 
d'ara portaria el seu nom i que abraçava també el ter-
ritori més interior on després s'aixecà Vinyols. 

Ramon dels Arcs, que gaudia del favor comtal i 
havia participai l'any 1148 en la reconquesta de Tor-
tosa, basti ben aviat un castell i una església, de la 
qual ja se'n té constància documentai en el mateix 
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segle xii, i s'afanyà en la tasca de repoblació del ter-
ritori que li havia estât encomanat. L'assentament 
humà en aquest indret prosperà ràpidament i la im-
portància del petit llogaret dels Arcs es veié molt aug-
mentada quan, l'any 1200, l'hereu del senyoriu dels 
Arcs —Bernât— es desposà amb l'hereua de la vila 
d'Alforja —Romeva—. Al llarg de 43 anys ambdós 
llocs viurien una mateixa història vinculats per un sol 
senyor. 

Per la seva banda, Vinyols té el seu origen precisa-
ment en les desavinences sorgides entre la Mitra tar-
ragonina i la familia senyora dels Arcs-Alforja. Des-
coneixem quines causes motivaren aquests conflictes, 
però el cert és que el dia 2 de desembre de l'any 1210 
l'arquebisbe Ramon de Rocaberti sostragué a Bernât 
dels Arcs part del terme que aleshores tenia i el donà 
a Pere de Clariana, el quai fundà també ben aviat 
la vila de Vinyols al voltant d'un castell, del quai avui 
res ens queda. 

En el decurs de mes de dues centuries Vinyols i els 
Arcs constituïren dues comunitats rurals ben diferen-
ciades. 

L'any 1243, després de la mort del fili de Bernât 
dels Arcs-Alforja, Pere, el quai havia portât una ad-
ministració del seu territori molt ruïnosa, el Prélat 
tarragoni Pere Albalat comprà tota aquesta senyoria. 
Aixi els Arcs passava al domini directe de la Mitra i 
se separava per sempre de la jurisdicció d'Alforja, la 
relació amb el quai sens dubte el beneficià. 

Dos anys després, el 13 de març del 1245, l'arque-
bisbe concedi permis als habitants de Vinyols per tal 
que poguessin edificar una església pròpia sota la in-
vocatici de Santa Caterina, i els concedia el dret de 
tenir ferreria i un forn per a fer pa, però havien de 
pagar, els habitants de Vinyols, els corresponents drets 
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Detall de l'escut de la vila a la façana del temple, sobre la porta. 



senyorials a la Mitra. Malgrat aquesta i d'altres fran-
quícies concedides a Vinyols, el lloc dels Arcs gaudi 
duna major prosperitat al llarg de tot el segle XIII , 
comptant amb un cens de poblado d'uns 125 habi-
tants (25 focs). 

L'aguda fase de crisi que visqué Catalunya i la ci-
vilització en general, palesada en les maies collites, la 
fam, les malalties i la guerra, menà ja des de principis 
del segle xiv a una progressiva davallada de la vila 
dels Arcs que, per la seva situado vora mar, estava 
molt oberta a totes les influències favorables i adverses 
que arribaven per la Mediterrània. 

Aixi sabem que l'any 1339 se signà una concordia 
en la quai es determinava la reunió dels dos termes. 
Des d'ara Vinyols i eis Arcs constituirán un sol cos 
administratiu i jurisdiccional, si bé la poblado dels 
Arcs no desaparegué totalment fins a principis del se-
gle xvi. El municipi de Cambrils, que volia també el 
terme dels Arcs per raó de la seva proximitat, entablà 
innombrables plets contra el comú de Vinyols, que 
perduraren al llarg deis anys, i encara al segle xvin 
trobem documentado referept a aquest assumpte. Però 
les sentències dels arquebisbes, senyors jurisdiccionals 
del territori, foren sempre favorables a Vinyols i als 
seus habitants. 

Al llarg de la Baixa Edat Mitjana i Edat Moderna 
l'arquebisbe de Tarragona tingué sempre les dues ju-
risdiccions, la civil i la criminal ("merum et mixtum 
imperium") sobre Vinyols i eis Arcs, sense que eis ve-
guers reials hi tinguessin cap domini. El Prélat nome-
nava un batlle, que depenia d'un Governador General 
nomenat a la vegada pel mateix arquebisbe. Aquest 
batlle era, dones, el représentant directe de la Mitra, 
institució a la quai pertocava l'administració de justi-
cia, la reedificado o nova construcció dels murs de la 
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vila, declarar sometent i permetre l'ús d'armes, con-
vocar vassalls per a la guerra, autoritzar la celebrado 
de fires i mercats, signar les quantitats que s'havien de 
pagar com a censos o subvencions... 

Pero ja des de mitjan segle XI I I a les comunitats 
rurals del Camp de Tarragona s'afermava progressiva-
ment el poder municipal, enriquit ben sovint per les 
continues prerrogatives que tant el monarca com el 
senyor jurisdiccional es veien obligats, en certa forma, 
a concedir a canvi de l'obtenció de diners, persones o 
altres béns materials. 

I així els principáis nuclis de població —Reus, Valls, 
La Selva, Alcover...— aviat s'adonaren de llurs possi-
bilitats i es veieren amb força suficient per a crear un 
front comú al poder de la Mitra. De fet l'any 1305 es 
reuneixen a La Selva del Camp représentants de di-
versos pobles del Camp per tal d'oposar-se a l'arque-
bisbe Tello, que demanava diners per a reparar les 
muralles de Tarragona. I uns anys després, al mes de 
juny del 1339, es donava la veritable carta fundacio-
nal de la, des d'aleshores anomenada, Comuna del 
Camp de Tarragona. Com a représentants de Vinyols 
anaren a La Selva en aquesta histórica reunió els sín-
dics Guillem Padrell i Joan Vidal. 

La tasca d'aquesta singular institució seguí desen-
volupant-se progressivament durant molts anys i arri-
bà a agrupar un total de 81 municipis. El de Vinyols 
i els Arcs sempre hi fou present. Perô el Decret de 
Nova Planta del primer borbó Felip V, si bé frenà en 
alguns aspectes les prerrogatives senyorials, posà fi a 
moites institucions catalanes i entre elles la Comuna 
del Camp de Tarragona. 

Des de principis del segle xvi Vinyols i els Arcs 
contemplà una certa estabilitat económica i social i es 
mantingué sempre en el seu dèbil creixement tôt ba-
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sant-se en una economía purament rural, amb el cul-
tiu de la vinya, l'olivera, el garrofer i els llegums. La 
poca documentado conservada d'aquest període tan 
sols evidencia els eterns conflictes amb el municipi de 
Cambrils per la jurisdicció sobre els Ares, així com 
alguns brots de les pestes que massa sovint es deixa-
ven sentir per la plana i els atacs de les naus mores 
que vorejaven la costa i torbaven la pau deis pagesos. 

Al segle xvlii s'inicia un canvi important en la vida 
social i económica del Principat, que repercutí favo-
rablement a la nostra vila. Hi contribu'iren les liéis éco-
nomiques decretades per Felip V, el desenvolupament 
de l'agricultura, l'evident millora de les condicions de 
vida de les persones, fets tots que repercutiren favora-
blement en l'augment demogràfic i en el nivell de vida 
de la població. 

Segons el cens de Josep Aparici del 1717, Vinyols 
i els Ares comptava amb una població de 402 habi-
tants, mentre que a finals de la mateixa centuria (1787) 
la població arribava ais 687 habitants, amb el corres-
ponent augment del 60% en aquests anys, incrément 
reaiment important mai no realitzat fins aleshores i 
que reflectia, sens dubte, el benestar economic i el 
sempre relatiu avenç comercial de la vila, al mateix 
temps que explica el fet que s'edifiqués una nova es-
glésia de planta relativament gran, les obres de la qual 
començaren l'any 1770 i concluüren el 1778. 

La política del país de finals del segle xvni i la 
Guerra del Francés, tôt just començat el segle xix, a 
més de les motivacions de caire particular, provocaren 
un descens de la població, que l'any 1830 era de 526 
habitants i el 1842 de 474 habitants. Com a fet his-
torie principal d'aquesta centuria cal remarcar la desa-
mortizado de l'any 1837, que desvinculà els habitants 
de Vinyols i els Arcs de tots els deures que tenien vers 
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la Mitra tarragonina, entre ells eis delmes i primícies 
com a més representatius, 

Per altra banda, la puixança que adquirí de forma 
progressiva Reus com a centre comercial amb l'expor-
tació d'aiguardent es reflectí a la vila de Vinyols i eis 
Arcs amb la instaHació de la primera industria: la des-
tiHeria d'aiguardent. Efectivament, la deficient quali-
tat de gran part dels vins catalans del segle xvtii que 
dificultava llur exportado, eis impediments pel trans-
port i la creixent demanda de begudes alcohòliques 
induïren, de forma progressiva, als conreadors a trans-
formar el vi en aiguardent, producte certament més 
resistent, menys pesât i de major preu. La ciutat de 
Reus venia constituint des de principis del segle xvi 
el primer i principal productor del Principat, i aviat 
eis establiments de destiHació s'extengueren per les lo-
calitats properes. 

Dues fàbriques d'aiguardent aixi com també dos 
molins fariners palesaven el desenvolupament de la 
vila que, des de la segona meitat del segle xrx, veié 
augmentar constantment la seva poblado. 

De tota manera la pagesia vinyolenca continuava 
ben aferrada als seus costums i les seves tradicions, 
seguint amb eis cultius del blat, la' civada, les garrofes, 
les verdures, l'oli i el vi, tot i que la crisi de la fillo-
xera, que arribà als nostres camps a finals del segle xix, 
determinà un canvi d'aquest cultiu per l'avellaner. 

La vila de Vinyols i eis Arcs s'na caracteritzat al 
llarg de la seva historia per un constant manteniment 
de la seva situado demogràfica, social i econòmica i 
per un molt débil creixement en el transcurs dels anys. 
Prova fefaent d'això és el fet que, abans del darrer 
gran avenç de la década dels cinquanta, la vila roma-
nía en la seva estructura social i urbana igual que cent 
o dos-cents anys enrera. 
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Sens dubte ha contribuït a aquest mantenir-se i 
anar fent, la seva posició geogràfica, a la plana i enmig 
de viles més desenvolupades per raons bens diferents 
com Reus, Cambrils o Riudoms, que l'han mantingut 
sempre ben comunicada i han esdevingut un bon mer-
cat per als fruits de la seva fèrtil terra, però al mateix 
temps no han permès que fos possible una transfor-
mació ràpida, ja que en elles sempre hi ha trobat allò 
que en un moment donat podia necessitar. 

Són fills de la vila: Miquel de Torrell i Padrell, ca-
pellà del segle xvi bénéficiât de la Catedral de Tar-
ragona; Francese de Torrell i Freixas, rector del Reial 
Monestir de Vallbona de les Monges (segle xvn); Fra 
Manuel de Nicolau i de Fole, monjo del Reial Mones-
tir de Santa Maria de Ripoll i després Paborde de 
Berga (segle xrx); Francese Almajano, tinent de Rei; 
i Josep Fontserè i Domènec. 

Aquest darrer nasqué a Vinyols i els Arcs el dia 21 
de febrer de l'any 1799; treballà com a fuster en el 
taller del seu pare i després estudià la carrera d'arqui-
tecte. L'any 1834 projectà i dirigi per a una empresa 
privada la Plaça de braus de la Barceloneta, avui desa-
pareguda. És autor de les esglésies de Pallejà (1862) i 
Vallbona de les Monges (1835). Arquitecte municipal 
de Barcelona i creador l'any 1859 d'un projecte d'ei-
xample per a la ciutat, mori a Barcelona l'any 1870. 

Josep Fontserè, fili illustre de la vila, fou pare del 
mestre d'obres Josep Fontserè i Mestre, autor del Parc 
de la Ciutadella, del Born de Barcelona, del magnifie 
Parc Samà i mestre d'Antoni Gaudi; i aixi mateix avi 
del Dr. Eduard Fontserè i Riba, meteoròleg i sismòleg 
de reconegut prestigi arreu del món. 
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EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ DE VINYOLS I ELS ARCS 

1717 402 h. 
1787 687 h. 
1830 526 h. 
1842 474 h. 
1857 601 h. 
1860 557 h. 
1877 515 h. 
1887 672 h. 
1897 662 h. 
1900 631 h. 

c) Vinyols i i els Arcs, avui 

1910 629 h. 
1920 614 h. 
1930 621 h. 
1936 ... . 646 h. 
1940 611 h. 
1950 620 h. 
1960 720 h. 
1970 828 h. 
1976 806 h. 
1977 807 h. 

Les dades de població referents a les darreres dé-
cades palesen, ja des de principis de segle, un aug-
ment global constant i força important, que allunya 
tota possibilitat d'un progressiu despoblament de la 
vila. La guerra civil 1936-39 provocà, a més d'una 
major mortalitat, un fort descens de la natalitat, amb 
el corresponent dèficit de diferència vegetativa, i vin-
gué acompanyada d'una lenta recuperació al llarg dels 
anys quaranta. 

Les dues décades següents (1950-70) es caracterit-
zen per un fort augment de la natalitat i sobretot per 
l'aparició d'un important contingent migratori procè-
dent d'Andalusia, que avui assoleix ja el percentatge 
del 20% del total de la població de la vila. El mante-
niment d'aquesta situació i àdhuc el lleuger descens 
demografie dels darrers anys és degut, sens dubte, a 
l'emigració dels nostres veins, principalment població 
jove que no vol-conrear la terra, vers localitats prope-
res com Reus o Cambrils i capitals com Tarragona i 
Barcelona, principalment. 
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Avui, ¡estructura urbanística de la vila creix cons-
tamment, pero el cens de població es manté. Aquest 
fet, de trascendental importància, imprimirá al poble, 
d'aquí a ben pocs anys i si es continua amb aquest 
mateix ritme de construcció, gairebé el carácter duna 
vila-residència, ja que cada cop és més gran el nombre 
de persones que han fixât a Vinyols i els Arcs —molt 
ben comunicat i proper al mar— llur segon habitacle 
pels caps de setmana i període de vacances. 

Pel que es refereix a les activitats économiques, és 
evident que la primera a la quai es dediquen els vinyo-
lencs és l'agricultura, que ocupa un tant per cent molt 
elevat de la població. D'un total de 1056 Ha. del terme 
municipal estan cultivades la majoria, exactament 
994 Ha., i n'es el percentatge de l'ordre del 94%, un 
deis més alts del Baix Camp. 

El regadiu ha experimentat un avenç importantis-
sim durant el present segle (més del 400 % des del 1900), 
i amb una extensió d'unes 550 Ha. representa més de 
la meitat de la superficie cultivada. En ell, s'hi conrea 
l'avellaner, que s'imposà a principis de segle i s'ha 
mantingut encara avui, i s'extén per una superficie de 
150 Ha. amb un total d'uns 3000 sacs de collita anual. 
Són importants també alguns arbres fruiters com els 
llimoners, perers, pomers..., i els productes de l'horta, 
la quai amb unes 125 Ha. va en continu descens per la 
manca de mà d'obra i per les moites atencions que 
aquesta requereix. 

Pero el cultiu més important, al regadiu, és sens 
dubte el presseguer, que des de principis deis anys 
seixanta assolí un avenç espectacular i, amb el seu ele-
vat rendiment, esdevingué la millor solució per ais pa-
gesos vinyolencs que es trobaven davant la dualitat: 
o estancament en l'economia rural o industrialització 
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del camp. Amb l'existència d'una gran varietat de clas-
ses, avui ocupa més de 300 Ha. i constitueix el princi-
pal producte de riquesa i el primer fruit objecte de 
comerç, i del quai se n'exporta força contingent arreu 
d'Espanya i àdhuc a l'estranger. 

Al secà domina l'olivera (200 Ha.), en franc retra-
cés, pel fet de no èsser gaire rentable el seu cultiu. 
Existeixen a la vila dos trulls que cobreixen les neces-
sitats de transformació i justifiquen la importància que 
l'olivera ha tingut en el transcurs dels segles. 

La vinya (90 Ha.), que en un principi donà nom a 
la població i que es mantingué com el cultiu més tra-
dicional de la vila, reculà espectacularment des de l'a-
parició de la filloxera. Aquesta malaltia, que en un pri-
mer moment, en atacar les vinyes franceses, afavori de 
forma extraordinària el comerç vinicola del pais, arri: 

bà al Camp de Tarragona pel Penedès l'abril de l'any 
1890 i aviat deixà sentir els seus efectes irréversibles 
a la contrada. A Vinyols i els Arcs no tan sols no s'ha 
récupérât aquest conreu, sino que s'ha arraconat; i aixi, 
si l'any 1900 representava més del 70 % del total de 
cultius, avui no arriba al 10%. Amb la desaparició de 
les vinyes ha avançat de forma considérable l'ametller 
(50 Ha.), el fruit del quai és força apreciat i té fàcil 
sortida, ja que Reus és el principal mercat espanyol. 
Per ultim, la sembra i el garrofer han reculât sensi-
blement. 

És aixi mateix important l'activitat ramadera, que 
és representada quasi exclusivament per l'avicultura i 
la cria de bestiar porci. Els origens de l'avicultura a la 
vila cal situar-los en el periode immédiat a la guerra 
civil. En un principi, la gallina aparegué com un com-
plément de l'explotació agricola, però ben aviat la seva 
cria va adquirir un caràcter marcadament industriai 
amb una selecció de races, una separació de les fases 
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de producció, una perfecció técnica, així com una am-
pliado deis mercats de comercialització, amb el centre, 
ja tradicional, a Reus. El descens del preu de l'avella-
na a partir deis anys cinquanta i les fortes gelades so-
bre els garrofers i oliveres del 1956 contribuiren ex-
traordináriament al desenvolupament d'aquesta cria. 
Actualment Vinyols i els Ares compta amb unes 140.000 
gallines i 2500 porcs. 

El sector industrial és prácticament inexistent a la 
vila, si bé ocupa má d'obra de persones que es despla-
cen a les localitats properes com Reus, Tarragona i 
Cambrils. Aixó ha fet que el poblé conservés el seu 
aspecte camperol i que la contaminado d'aire i aigües 
fos nulla. Sembla que per avui es mantindrá aquesta 
immillorable situació. Tan sois a la partida de Sant 
Joan deis Ares, vinculada administrativament a Vi-
nyols i els Ares, existeixen dues fabriques de mobles i 
alguns establiments de transformado i serveis. 

En el sector comercial, la vila ha anat sempre a 
mercat a Reus. Allí hi ha comercialitzat el vi, l'oli, l'a-
vellana, l'ametlla i la garrofa, tot i que la Cooperativa 
Agrícola i alguns compradors han manejat una part 
molt important d'aquests productes. Així mateix són 
objecte de comer? els ous, l'aviram i la carn. Un petit 
escorxador local, en servei fins fa una desena d'anys, 
abastia les necessítats de carn a la vila. Amb molta 
freqüéncia avui els vinyolencs es desplacen a Reus per 
a fer llurs compres de maquinaria, electrodoméstics, 
vestit, calgat i ádhuc queviures. Així i tot hi ha a Vi-
nyols i els Ares 1 carnisseria, 3 botigues de queviures 
i 2 fleques, així com 3 bars. Compta també amb una 
delegació de la "Caixa Rural Provincial" i del "Banco 
de Bilbao". 

El terreny pía del seu terme facilita l'existéncia de 
bones comunicacions amb les localitats properes. Anti-
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gament sortien pel S. de la vila i constituïen les uniques 
•vies de comunicació els camins dits de Cambrils i de 
Sant Joan, que arribaven fins a Cambrils; i els de Vila-
Fortuny i de Barenys, que comunicaven amb aqüestes 
poblacions, la darrera de les quais desaparegué a prin-
cipis del segle xví. Pel N. els camins de Montbrió i el 
dit deis "machos" s'adrecen vers aquesta localitat i Bo-
tarell. Aquests camins tan sols son utilitzats avui pels 
pagesos quan es dirigeixen a conrear els camps. 

La carretera local Parc Samà-Reus uneix la vila 
amb aquesta ciutat, així com també amb Cambrils i 
Montbrió, mentre que una segona la comunica amb Riu-
doms. La companyia reusenca "Hispania" realitza tres 
cops al dia el trajecte "Reus-Cambrils per Vinyols". 
L'estació de ferrocarril més propera és la de Cambrils. 
El correu arriba per Reus amb el cotxe de linia. Dis-
posa de telèfon des de principis dels anys 30, servei 
aquest que molt recentment ha estât automatitzat, i 
que fa innecessària l'antiga centraleta. 

En els darrers quinze anys s'han dut a terme una 
série de millores urbanistiques que han canviat l'as-
pecte de la vila. Així, a principis de l'any 1964 la "Di-
rección General de Obras Hidráulicas" adjudicà les 
obres d'installació d'aigua, que començaren el mes de 
juny del mateix any. El dia 30 de juny de l'any se-
güent, 1965, ja s'havia alçat la torre del dipósit muni-
cipal i a finals d'estiu ja funcionaven perfectament els 
serveis d'aigíies i clavegueres de la vila. Poe després 
(1966-67) es realitzaren obres publiques no menys im-
portants com són la renovado i ampliado de 1 enllume-
nat deis carrers i places, la collocació del nou rellotge 
de la torre del temple i la pavimentado, primei "fíe 
l'entrada i la Plaça de l'Església, i després de la totalitat 
dels carrers de la vila, que ofereixen un aspecte de po-
blé net, agradable i de fácil accès i circulació. 
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El 24 d'agost de 1979 l'Ajuntament aprovà la seva 
incorporació a la "Comissió de Municipis del Camp" 
que, promoguda per la Conselleria d'Urbanisme de la 
Generalitat, intenta trobar una solueió urbanistica a les 
nostres contrades. 

Els serveis religiosos són atesos per un rector propi, 
actualment mossèn Jaume Magrinyà, i els mèdics per 
un metge i una inferméra. Recentment s'ha installai 
al carrer Major una farmàcia. 

En l'aspecte cultural compta la vila amb un parvu-
lari i dues escoles, a teses per dos mestres que cobrei-
xen l'ensenyament en la primera etapa de l'Educació 
General Bàsica, però els escolars de sisè a vuitè grau 
són traslladats diàriament a Riudoms. 

Hi ha a la vila dos arxius: el municipal i el parro-
quial. El Municipal està emplaçat a la Casa de la Vila 
i era molt pobre fins que, encara no fa tres anys, fo-
ren trobats uns pergamins i uns llibres a la torre de 
dita casa, segurament dipositats allí en el transcurs de 
la guerra civil. Serva documentació des de l'any 1331, 
i cal destacar la sèrie de 55 pergamins, aixi com els 
cadastres, llibretes de contribucions i relacions de 
veins dels segles xvm i xrx. El Parroquial, situât a l'a-
badia, conserva documentació des del 1767, any en què 
començaren les obres de construcció de Tactual esglé-
sia i no es tingué la cura necessària per tal que els 
llibres més antics arribessin fins a nosaltres. Aixi dones, 
les séries dels llibres de baptismes, matrimonis i de-
funcions són ininterrompudes des de l'any 1767 fins 
avui, i el seu interés historie augmenta en constar en 
ells dades com la professió dels pares dels inscrits, llur 
procedència d'origen, l'edat dels difunts, el tipus del 
toc de campanes, el nombre de sacerdots que assistiren 
a la cerimònia... Ambdós arxius tenen el seu corres-
ponent inventari. 
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Existeix així mateix a Can Nicolau una esplèndida 
biblioteca de carácter privât, que abraça fons biblio-
gràfics de temes diversos com la historia, el dret i les 
belles arts, tot i que és especialitzada en filologia i 
literatura. Compta actualment amb un total d'uns 
15.000 volums. 

Compta a més la vila amb una coral anomenada 
"Noves Veus", creada l'any 1973 pel músic local Enric 
Vidal, que nés també Tactual director. Malgrat la data 
relativament propera de la seva formació, va adquirint 
renom de forma progressiva arreu de la contrada, i 
són cada cop més nombroses les activitats que desen-
volupa en el seu camp. Avui agrupa un total de 32 
veus. 

En l'aspecte esportiu, hi ha a la vila diverses asso-
ciations que en tenen cura. El "Club de Fútbol Vi-
nyols" té dos equips, el juvenil i l'amateur, que dispo-
sen per a llurs enfrontaments d'un esplèndid camp, 
amb vestuaris, emplaçat a l'esquerra del Barrane de 
les Eres. Aquest camp és de propietat municipal i fou 
construit fa molts pocs anys, i substituí el situât a l'al-
tra banda del poblé vora les escoles, avui ja insufi-
cient. Per la seva banda, els "Amies del Ciclisme" or-
ganitzen els nombrosos entrenaments i les diferents 
curses, que es realitzen sobretot en dates assenyalades, 
i a les quais assisteixen també corredors de les viles 
properes. 

d) Festes, traditions i costuras 

Vinyols i eis Arcs celebra les seves festes majors 
en les diades que dedica als seus patrons: Sant Joan, 
el 24 de juny, i Santa Caterina, el 25 de novembre. 
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La primera, la festa d'estiu consagrada a Sant Joan 
Baptista, profeta precursor de Jesús, neix d'una diada 
d'antiga tradició arreu d'Europa, més que més per coin-
cidir amb el solstici d'estiu i assimilar-se a molts mites 
i costums pagans. Eis primers habitants del poblé deis 
Ares ja en la segona meitat del segle xu dedicaren 
llur primitiva església parroquial a Sant Joan, i passà 
després la devoció a Vinyols en restar units ambdós 
p obles. 

La vigilia, a la nit, s'inicia la festa amb la caracte-
rística foguera, feta pels joves de la vila que empren 
tota mena de material combustible recollit en eis dies 
anteriors. El mateix dia 24 s'acostuma, a més de les 
cerimònies religiöses, a celebrar activitats culturáis i 
esportives diverses, com teatre, cinema, audició de sar-
danes a la Plaça de l'Església, curses de bicicletes, par-
ti ts de fútbol... Tradicionals costums com trencar l'olla, 
eis focs d'artifici o posar eis peus en remull, de forma 
simbòlica, són en franc desús, al temps que s'imposen 
eis balls i les competicions esportives. 

El dia 25 de novembre, la festa d'hivern, el dedica 
la vila a la seva patrona, Santa Caterina d'Alexandria, 
donzella cristiana que visqué al segle m i que segons 
la tradició tardana morí mártir a Alexandria durant la 
persecució de Magenci l'any 307. Noble i instruida, 
desbaratà eis arguments deis més grans filòsofs de l'è-
poca contra el cristianisme. Morí decapitada, després 
d'haver trencat, miraculosament, la roda on era lligada 
i amb la quai se la representa, en les imatges. 

Fou una santa de gran devoció a l'Edat Mitjana. 
A Vinyols ja se li dedicà la primera església bastida 
l'any 1245, quan era arquebisbe de Tarragona Pere 
Albalat. Les festes duren actualment uns tres dies; i 
tot i que Vinyols i eis Arcs no es destaca precisament 
per les seves festes majors, en aqüestes jornades, sempre 
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plenes de joia, s'apleguen a la vila molts filis del poblé 
que treballen i viuen fora, així com nombrosos joves 
dels pobles veïns. 

A més de les festes i els costums que son tradicio-
nals arreu del Principat al llarg de l'any, destaquem 
ara alguns que tenen un ressô especial a la nostra vila 
o una forma singular de celebrar-se. 

Dins del cicle nadalenc és ben conegut de tots la 
tradició de "fer cagar el tió", que perdura fins avui. 
Un soc ben gros és amorrat a terra vora la llar i, reco-
bert amb un davantal, és garrotejat per la quitxalla 
que, després d'haver resat el corresponent parenostre, 
joiosa crida: "caga tió, si no et donaré un cop de bas-
tó". Torrons, avellanes, ametlles, figues seques..., i més 
recentment caramels, joguines i dolços de xocolata és 
el premi que, prèviament amagat, dona el tió nadalenc. 

També ha estât molt tipie ja des de finals del segle 
passai el pessebre, que en un principi es feia a la 
Casa de la Vila i després es féu a cada llar. Davant 
d'ell, s'hi cantaven cançons i nadales, s'hi ballava i 
àdhuc s'hi tocaven instruments. Alguns d'aquests pes-
sebres, fets amb una gran riquesa ornamental i exhu-
berant decoració, assolien un enorme realisme i una 
gran bellesa plástica i eren premiats en els concursos 
que organitzava la parroquia. El dinar de Nadal el 
constituía la sopa de pa, amb brou de gallina, i carn 
d'olla; un bon guisat; un pollastre farcit amb vedella 
trinxada i voltat de prunes a la cassola, i finalment 
torrons i crema, tot ruixat amb vi ranci i xampany. 

Costum tipie de la vila i poc conegut peí contorn 
era anar a esperar els Reis d'Orient. Així, a la vigilia, 
els menuts del poblé es penjaven al coll un ram de 
campanes o picarols dels animais i corrien pels carrers 
transmetent la noticia de l'arribada dels Reis. També 
es feia sonar un eixordador corn o caragol de mar amb 
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la mateixa finalitat. Avui malauradament la manca deis 
picarols per la ràpida mecanització deis camps ha mo-
tivât la desaparició d'aquesta antiga tradició. 

Aquesta falta d'animals de conreu ha provocai aixi 
mateix el fet que no se celebri la tipica cerimònia de 
benedicció de les bèsties, que es feia cada any per Sant 
Antoni a la Plaça de l'Església. 

En el cicle de les festes de Pasqua, recordem per 
les dates de carnaval la figura del "Carnestoltes". Pa-
relles de joves fadrins es disfressaven en aquests dies 
de "senyor" i "senyora" amb roba manllevada i es 
deien els uns ais altres sàtires malsonants i molestes. El 
dimarts es feia un ninot, el carnestoltes, que represen-
tava i ridiculitzava cada any un personatge popular i 

ue era collocai al baleó del Café assegut en una ca-
ira. Allí romanía fins al dimecres a la nit. Des d'alli 

era conduit a "enterrar". El passejaven pels carrers, 
tot plorant i cridant l'atenció de forma ostentosa, fins 
que era cremat a la Plaça de l'Església. 

El diumenge de Rams es duien a beneir —sortosa-
ment avui encara s'hi porten— palmes i palmons, com 
és costum arreu del país per a celebrar l'entrada triom-
fal de Jesús a Jerusalem. El dia abans les mares les 
guarnien curosament amb dolços ensucrats com cireres, 
cistellets, rosaris... Després de la cerimònia les pal-
mes es posaven al baleó, on romanien fins que se se-
caven. A la tarda, tal com es fa avui, tenia Hoc el via-
crucis carni del Calvari amb el Sant Crist Gros, molt 
pesât, portât pels joves del poblé, i a la tornada es 
resava el rosari a l'església. 

El dijous sant es feia un gran monument a l'esglé-
sia, que representava la casa de Pilat, amb una escali-
nata central i unes figures d'armat a cada costat. Aquí 
es colocaven els "matjus" o maigs, és a dir, testos en 
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els quals s'havia sembrai veces, blat i mili per la ter-
cera setmana de quaresma i s'havien fet créixer al cup 
de les cases tapats amb una portadora de cap per avall. 
S'hi posaven així mateix flors i plantes molt diverses 
i ciris bellament guarnits. Eren tipies també l'ofici dit 
de tenebres i en el qual els armats feien guàrdia al 
costat del monument, i la processò de "l'enterro", pre-
cedida deis armats seguits del "Nazareno", el Sant 
Crist Gros, la imatge de la Dolorosa, la Verge de la 
Soledat, l'Ajuntament i el poblé al darrera. 

Mentre Jesús es trobava al monument no es podia 
escombrar, perqué era tradició que si es feia això sor-
tien immediatament gran quantitat de formigues. S'a-
nava així mateix a fer farigoles i es plantaven en aquells 
dies les clavelleres. El postre obligat era, en aqüestes 
jornades, el tipie menjar blanc i els bunyols de pasta 
adobada. 

El diumenge de Pasqua de Resurrecció es va a bus-
car, com antany, la mona a casa dels padrins de pila. 
La coca de pasta de forma circular i 3 o 4 ous bullits 
ha estat progressivament suplantada pel pastis profu-
sament adornat normalment per alguna figureta de xo-
colota. A la tarda, tothom anava al rosari que s'ano-
menava de "fatxenda", ja que tothom hi portava a 
Huir el vestit més nou i elegant que tenia. 

Deis mesos d'estiu destaquem en primer Hoc la 
festa de Sant Cristòfol —el 10 de juliol—, diada en 
qué té lloc la tradicional benedicció de les bicicletes, 
tractors i cotxes. Fem mencio també del ressò que as-
solí ara fa alguns anys la celebració de l'anomenada 
"Nit de Maria", que se celebrava amb gran devoció 
el 15 d'agost. I en darrer lloc cai anomenar el pas de 
les tartanes procedents de Riudoms i carni de Cambrì! s 
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el darrer diumenge d'agost, dins la tradicional caval-
cada "Riudoms reviu la tartana amb Vinyols i Cam-
brils". 

És una veritable llàstima que totes aqüestes tra-
dicions tan boniques i a la vegada importants, ja que 
en elles s'arrela l'esperit que uneix un poblé, caiguin 
en desús i s'oblidin paulatinament. I si bé és cert que 
el curs de la societat canvia, tal volta massa accelera-
dament en els darrers temps, cal que se'n crein unes 
altres més adequades a les circumstàncies actuals, 
perqué un poblé sense tradicions i festes és buit i 
mort. 

Existien antigament a la vila diverses confraries, 
és a dir, agrupacions populars de velia tradició me-
dieval que tenien cura principalment de la part espi-
ritual deis seus associats. La més important era la 
confraria del Roser que, fundada pels dominies, molt 
aviat s'extengué pel nostre país, juntament amb els 
rosaris, els goigs, les misses i els altars. La confraria 
facilitava les atxes o ceres dels funerals dels seus con-
freres, al temps que feia dir misses pels ja difunts. 
Les majorales del Roser tenien un paper molt impor-
tant en moltes de les activitats que se celebraven en 
el transcurs de l'any. 

Altres confraries eren les del Sant Crist, les del 
"Nazareno" i la Germandat de la Sang. Aquesta dar-
rera, de caire civil, tenia com a finalitat l'assisténcia 
mèdica dels associats, portar els morts, pagar la mei-
tat del valor de la caixa i socorrer la familia del di-
funt. Avui subsisteixen dues confraries: la del "Naza-
reno", que agrupa els homes casats, i la del "Sant 
Crist", que abraca els joven fadrins. 

D'entre les supersticions típiques de la vila, es deia 
que si se sentia grinyolar o gemegar un gat o un gos 
era senyal de mort. També es creia que aviat moriría 
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algú a la casa on cantava un xup o mussol. Conten 
que per a combatre les tempestes la mestressa de casa 
tirava des de la finestra o baleó, d'una en una, pedre-
tes que havia recollit al carrer mentre les campanes 
de l'església tocaven a l'alleluia el Dissabte Sant. 

L'escriptor Francese Gras en el seu llibre citat a 
la bibliografia detallada al final d! aquest treball asse-
gurava que era tradicional, el dia de la festa major 
de Vinyols i els Ares, la típica dansa dels bastonets, 
en la qual un dels components deia: 

"Caterina sobirana, 
a Vinyols tots som pobrets, 
ballarem de bona gana 
aquí el ball de bastonets." 

Tot seguit, l'autor negava la veracitat d'aquesta 
afirmado de la veu popular, i feia mencio de l'abun-
dosa varietat de productes que es conreaven ais seus 
camps. De tota manera, dubtant de l'autenticitat d'a-
quests versos, hem de dir que el ball dels bastonets 
no ha estat, almenys en el present segle, ni és avui un 
ball tradicional de la nostra vila. 
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I I . DESCRIPCIó DE LA VILA 

Horn pot distingir, al municipi de Vinyols i eis 
Arcs, en primer Hoc, el nueli originari de població que 
forma la tnia, després el conjunt de modernes édifica-
tions que constitueixen l'anomenat Pöble Nou, i en 
darrer terme la partida de Sant Joan dels Ares, ja vora 
Cambrils. 

a) Estructura general de la vila 

Situada a la dreta del Barranc de les Eres, la vila 
de Vinyols i els Arcs presenta un sol nucli de pobla-
ment, ben définit i, al mateix temps, del tôt original, 
ja que el seu traçat és constituït de forma quasi exclu-
siva per un sol carrer que es replega sobre si mateix, 
i així resta réduit, d'aquesta forma, a una sola illa o 
bloc de cases, a més de les recents transformations i 
noves édifications. 

El punt central i originan de la vila es troba a la 
Plaça de YEsglésia, anomenada de forma més tradi-
cional "replà". En ella s'hi bastiren l'antic castell i el 
primitiu temple, i al seu voltant les primeres cases del 
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poblé. Avui s'hi troben l'església parroquial, dedicada 
a Santa Caterina, l'abadia, Tactual Casa de la Vila i 
la seva torre de defensa. Constitueix el principal lloc 
de reunió i de realització de les activitats artistiques 
i folkloriques dûtes a terme per la gent que allí s'hi 
aplega majoritàriament els diumenges i vesprades de 
Testiu. 

En direcció N.O. en neix el carrer Major, que ens 
endinsa en el poblé amb un suau i bell rampant. En la 
seva part baixa, al sector més proper a la Plaça de 
l'Església, es troben les cases més antigües de Vinyols 
i els Arcs, i són de remarcar la Casa de la Vila, Tactual 
casa Sabaté i les conegudes com a cal Cabrer i cal 
Vidal. 

Una mica més amunt, el mateix carrer, forma per 
la seva banda dreta una petita plaça anomenada avui 
Plaça del Mercat, i fins fa ben pocs anys del "Caudi-
llo". Antigament se la coneixia com a "Plaça del Peix", 
ja que en ella s'hi disposaven les peixateres que puja-
ven a peu des de Cambrils per tal de vendre la mer-
cadería. Encara hom coneix que abans es digué plaça 
de la "Constitució", referència a la Constitució elabo-
rada per les Corts de Cadis Tany 1812; nom certament 
raonable considérant que enfront d'ella, en el núme-
ro 27 del carrer Major, es trobava situada Tanterior 
Casa de la Vila, que ho fou fins Tany 1884. 

A mà dreta i en sentit E. trobem el carrer dit del 
Centre, si bé es coneix tradicionalment com el "car-
rero". Durant la darrera guerra civil fou enderrocat 
el mur que el cegava, i s'obrí pas lliure al cami de 
Riudoms, i encara avui és Túnic que trenca Testruc-
tura rectangular de la vila. 

Després de la plaça del Mercat el carrer Major 
continua recte amunt uns 50 métrés més, i fa alesho-
res un lleuger viratge vers l'occident. Aquí comença 
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el carrer del Carme, sense que existeixi major diferen-
ciacio entre ambdues vies. En acabar el carrer del 
Carme ens trobem al punt més elevat del nucli de po-
blacio. 

Tôt seguit i sense desfer la continuïtat de lunic 
carrer del poble topem amb l'anomenat Tinent de Rei, 
dedicat a la memôria de D. Francisco Almajano, fill 
de la vila, que fou —com diu el nom del carrer— ti-
nent de rei, és a dir, oficial militar que detenia el co-
mandament d'una ciutat o plaça en substituciô del 
governador. En el segle passat el tenim documentât 
amb el nom de carrer "Gapier". Al final del seu curt 
trajecte es troba la petita esplanada dita Plaça de Sant 
Isidre, coneguda ja d'antany per "Les Espletes". 

Seguint la linia del cami de Montbriô del Camp 
es troba el Raval de Sant Joan, que devalla parallel al 
carrer Major amb un més accentuat declivi. De cons-
trucciô recent (segles xvm-xx), és el més llarg del po-
ble, si bé el seu sector final no es troba, encara avui, 
urbanitzat. El carrer de la Font clou restructura de la 
vila fins aqui explicada. És aquesta la via més àmplia 
i présenta una considérable rampa sobretot en el seu 
primer tram. Caries M.a de Nicolau en les seves no-
tes d'historia local servades a l'arxiu parroquial afirma 
que aquest carrer es deia molt antigament carrer del 
"castell", ja que conduïa a la plaça on aquest s'alçava. 
A l'igual que la part baixa del carrer Major és un dels 
sectors més antics del poble. 

Cal fer mencio en darrer lloc del que hom coneix 
amb el nom de "darreres". Els "darreres grossos" se-
rien l'actual carrer Malla, que no présenta pràctica-
ment una urbanitzaciô en continuïtat. Els "darreres 
petits", més coneguts per "darrerets", son el carrer de 
les Creus —banda méridional del carrer de la Font—, 
denominats aixi perquè el seu trajecte, encara avui 
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Cal Cabrer, Casa Sabaté i la Casa de la Vila, al carrer Major. 



tortuós, portava des del carni de Cambrils al cemen-
tili veli del poble, junt al tempie. 

Capitol apart constitueixen la sèrie de modernes 
construccions que formen el dit "Poble Nou". També 
els xalets i torres que s'edifiquen a les entrades del 
poble, a més de la filera de cases que, davant les es-
coles noves, allarguen el carrer del Centre, carni de 
Riudoms. 

Les vies d'accès a la vila son pràcticament cinc. 
Pel S.E., venint de Reus, hom hi arriba mitjançant 
ì'Avinguda de Catalunya, abans "XXV años de Paz", 
que ens condueix fins a la Plaça de l'Església. Per 11e-
vant, el carrer del Centre dona entrada a la carretera 
de Riudoms. Pel N. el carni de Montbrió baixa i ve 
a morir a la Plaça de Sant Isidre. Per*l'oest, el carni 
de Mont-roig, avui quasi inutilitzat per l'existència de 
la carretera del Parc Samà, desemboca al Raval de Sant 
Joan. En darrer Hoc, pujant de Cambrils, l'Avinguda 
deis Arcs ens introdueix al poble pel carrer de la Font 
i el Raval de Sant Joan. 

Es té noticia de l'existència d'unes grans portes, 
avui ja desaparegudes, que darrerament estaven em-
plaçades a l'entrada del poble —des de Reus— entre 
la casa nùmero 1 del carrer de la Font i la part sud 
de la torre de l'església sobre el cementiri veli; i d'unes 
altres situades vora Tactual casa número 23 del carrer 
de la Font. Hom sap que aquests portais subsistiren 
fins a finals del passat segle xix. Però sens dubte en 
degueren existir unes terceres al final del carrer Ma-
jor, traslladades després al carrer del Carme. D'aques-
ta forma la vila, mancada per complet de murades, 
restava closa davant qualsevol eventualitat o perill. 
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b) Evolució del poblament 

No es pot afirmar amb certesa que Vinyols i els 
Arcs siguí pròpiament un poblé de carni ni tampoc 
una vila situada en una cruïlla; la seva originai evo-
lució, posterior a l'assentament, ens ho confirma. La 
fundació de la vila respongué sens dubte a un espe-
cial desig del senyor jurisdiccional, la Mitra tarrago-
nina, que anhelava la progressiva pacificado i repo-
blado de la plana del Camp de Tarragona. L'edificació 
d'algunes masies en un indret adéquat, pia, ben comu-
nicai i rodejat de terres fèrtils, i on segurament que-
daven restes de civilitzacions anteriors, fou l'origen 
del poblament de Vinyols i els Arcs. 

Al voltant deis primers caserius es forjaría poc a 
poc el nudi medieval de la població, que seria format 
per la part meridional del carrer Major i part del car-
rer de la Font, amb centre a la Plaça de l'Església; 
aquí s'hi bastiría un castell i a mitjan segle xm hom 
construiría el primitiu temple. 

Al llarg deis segles xvi i xvn es produiria l'amplia-
ció de la vila, palesa en el perllongament del carrer 
Major i la creació del carrer del Carme, i algunes ca-
ses deis carrers Tinent de Rei i Centre. Per altra ban-
da, en aquest mateix període es modificaría el primer 
focus medieval i en eli s'alçarien les cases senyorials 
de la vila que encara avui es conserven: a la part 
baixa del carrer Major, la casa Torrell, casa Sabaté i 
cal Cabrer, aquesta darrera amb un dintell de l'any 
1571 i una finestra del 1600; al carrer de la Font la 
Casa Nicolau poc després de l'any 1704. 

En el segle xvin es donaría un nou impuis urbà, 
reafirmant-se l'estructura anterior, amb la total urba-
nització deis actuals carrers del Carme i Tinent de 
Rei, al temps que es començaria la construcció de la 
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part mitja del raval de Sant Joan, que fins aleshores 
hauria romàs despoblat, i assolí la xifra de deu cases 
a finals del segle. 

Confirmant aqüestes hipótesis, ais dintells de les 
portes d'algunes cases es podien llegir fa alguns anys 
aqüestes dates: al núm. 16 del carrer Major: 1728; al 
núm. 23: 1783 i al núm. 33: 1770. Al núm. 4 del carrer 
del Carme: 1600; al núm. 16: 1736 i al núm. 18: 1676. 
Al núm. 2 del carrer Tinent de Rei: 1695. 

En la darrera centúria el creixement fou poc im-
portant. S'edificaren aleshores les cases de la banda 
dreta o de l'interior del raval de Sant Joan en el seu 
sector septentrional i resta així unit, mitjançant la Pla-
ça de Sant Isidre, amb el carrer Tinent de Rei. Així 
mateix, es construïren Ies últimes cases del carrer del 
Centre, i es concretà majoritàriament l'activitat de 
construcció en la remodelació deis edificis. Totes les 
restants vivendes són ja del segle actual, amb un nou 
caire modem i de tipus dispers. 

Així dones, no és possible afirmar que el nostre po-
blé ha romàs estancat en el que pertoca al seu desen-
volupament urbà fins el present segle. Senzillament 
ha crescut poc en el decurs dels segles i, quan ho ha 
fet, els vinyolencs han trobat sempre la solució a aqües-
tes necessitats urbanístiques en l'allargament del ma-
teix carrer. En trobar-se situât en el punt central de 
tota una série de nuclis més importants com Reus, 
Cambrils, Riudoms o fins i tôt Montbrió del Camp, 
sens dubte aixó ha contribuït en el seu creixement 
équilibrât. 

c) Edificis singulars 

El mateix carácter essencialment rural i quasi ex-
clusiu de la vila de Vinyols i els Arcs ha determinat 
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Església parroquial de Santa Caterina. 



que hi manquin, ais seus carrers i places, edificis d'e-
levat contingut historie o de gran valor artístic. Però 
en ells es poden trobar tanmateix, conservades amb 
dignitat, les construccions majoritàriament publiques 
típiques dels pobles de la contrada, aixi com algunes 
cases pairals i senyorials d'elevat interés. 

És la Plaça de l'Església la que assoleix una major 
importància urbanística, ja que ni donen la portalada 
de l'església, el campanar, î'abadia, a la planta bai-
xa de la quai es troba la sala parroquial, i la Casa de 
la Vila amb la seva torre de defensa. Abans de les 
obres de pavimentado dels carrers, aquesta plaça pre-
sentava un aspecte molt diferent a l'actual. El desni-
vell, en relació amb l'avui anomenada Avinguda de 
Catalunya, salvat mitjançant una rampa i unes esca-
les, la mateixa entrada planera del temple, el terra 
amb sorra i la creu de la Missió de l'any 1948 li con-
ferien un caire singular. En Tactualitat destaca el seu 
aire modem, amb la total absèneia de desnivells. 

1. L'Església 

L'actual església parroquial de Vinyols i els Arcs 
fou edificada entre els anys 1770-78, sobre Tanterior 
i primitiu temple, seguint el corrent urbanistic de la 
segona meitat del segle XVIII i coincidint en estil i es-
tructura amb molts altres temples de la contrada del 
mateix periode, caracteritzat per una gran expansió 
econòmica i un esperii contra-reformista. 

En un primer moment, els pobladors del lloc de 
Vinyols havien d'anar a la propera vila dels Arcs per 
tal d'assistir a les funcions liturgiques, fins que l'any 
1245 l'arquebisbe de Tarragona Pere Albalat concedi 
permis ais habitants de Vinyols per tal que poguessin 
bastir llur propia església dedicada a Santa Caterina 

45 



Vista interior de l'església. 



Verge i Màrtir, invoeaeió que s'ha conservât fins avui. 
D'aquesta primera església tan sols en resta una 

sepultura edificada al seu interior amb data de 29 de 
maig de l'any 1623, propietat de la Casa Nicolau. 

L'edifici actual és d'estil barroc, no massa carre-
gat, i planta de creu grega, amb unes mides en l'eix 
principal d'orientació E.-O. de 29'60 métrés i en l'eix 
N.-S. de 26'30 metres. Presenta très espaioses naus. El 
creuer no sobresurt i és coronat per una bella cupula 
de mitja esfera que descansa sobre quatre petxines. 

La nau central es perllonga vers l'È. per tal de 
donar cabuda a l'aitar major, mentre les laterals ho 
fan en direcció O., avançant sobre la plaça, per obrir 
Hoc al campanar i al baptisteri, i també en direcció E. 
en planta, mes no en altura. Són aquestes perllonga-
cions tancades i formen la sagristia, a la dreta de l'ai-
tar major, i l'antiga escolania —actualment capella del 
Santissim— a mà esquerra. 

La separació entre les naus ve donada per quatre 
pilars centrais i un cinquè, que serveix de suport al 
cor, situât a la nau principal sobre l'entrada, i que 
delimita clarament la zona del baptisteri. 

A l'interior de l'església hi ha desnivells per a for-
mar els très altars, a l'est, nord i sud dels eixos princi-
pals, als quais s'accedeix mitjançant très graons de 
marbre als altars nord i sud, i de pedra picada a l'aitar 
major. El paviment és de mosaic. 

Les naus principals són cobertes amb bòvedes de 
canó amb llunetes i per bòvedes d'aresta les laterals. 
Totes elles són formades per arcs de mig punt que 
arranquen sempre, a la mateixa alçària, de la part su-
perior dels pilars. 

L'ornamentació arquitectònica de l'interior és en 
tot moment moderada, a fi de no restar importància a 
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Portalada de l'església. 



l'espai total, efecte que aconsegueix sobradament. En 
termes generals, segueix els models clàssics quant a 
proportions, si bé es deeanta vers el rococo en el que 
es refereix a les formes. Els podem trobar als capitells 
d'estil compost, a l'entablament dels pilars, a les fines-
tres, a les claus de les bôvedes i als mateixos arcs. És 
de destacar l'ornamentacio de les petxines i del tam-
bor que sostenen la cupula central, on es poden veure 
representats els quatre grans pares de l'Església. A la 
part central de l'altar major, sobre l'entablament, tro-
bem l'escut de Vinyols i els Arcs. 

La façana, d'excellent bellesa i magnificència, té 
una alçària de 15'40 metres per una amplària de 19'70 
metres, i és dividida en très parts per quatre pilastres 
adossades al mur, que arrenquen pràcticament de ter-
ra i moren en una perfecta cornisa. Aquesta cornisa 
dibuixa una silueta corba a la part central sobre la 
quai se situa una petita espadanya. 

En el centre, la portalada apareix bellament orna-
mentada i resta delimitada per quatre columnes —dues 
per banda— amb capitells i basaments profusament 
decorats amb motius végétais i simbols religiosos. Dues 
figures tallades en pedra coronen aquestes columnes 
laterals de la porta d'entrada. 

L'arcada de la porta la constitueix un arc de mig 
punt, sobre el quai s'extén un parament de pedra dé-
corât amb motius naturals, entremig dels quals sobre-
surt l'escut de la vila. Tot seguit, ve una cornisa de 
forma corba al centre que enllaça les columnes. Al seu 
damunt hi ha un ninxol, actualment sense cap figura, 
emmarcat per dues columnes i tot ell molt ornamen-
tat. Ja en darrer Hoc, seguint el mateix eix central, un 
ull de bou, format per un cèrcol de pedra picada, con-
trasta per la seva senzillesa amb la resta de la façana. 
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La decoració latéral de la façana es redueix a l'en-
tablament i a uns grans medallons d'estil rococò si-
tuats sobre ella de forma simètrica. El de l'esquerra 
representa Santa Caterina, patrona del poble, mentre 
que el de la dreta, més détériorât, es refereix segura-
ment al Prélat tarragoni de 1 epoca. 

El campanar, situât a la part dreta de l'edifici so-
bre la cornisa superior, té una alçària de 36 métrés i 
és visible des de gairebé tots els punts del terme. Està 
format per très prismes. El primer, el més curt, éf 
quadrat i en eli se situa el rellotge. Mitjançant una evo-
lució en petxines s'arriba al segon que és octogonal. 
El tercer, més petit, és aixi mateix octogonal i és re-
matat per una coberta piramidal. Al prisma central 
s'obren quatre finestrals, dos d'ells ocupats avui per 
les campanes, mentre que al tercer se n'obren vuit 
amb una bonica balustrada de pedra. El seu aspecte 
general és francament majestuós. 

Al llarg de la darrera guerra civil l'església parro-
quial es féu servir com a magatzem, i feliçment no 
s hi feren desperfectes d'importància. En acabar la 
conflagraci«} —a Vinyols i els Arcs fou el dia 15 de 
gener del 1939—, mossèn Ramon Simo dugué a terme 
la tasca de canviar la pavimentació de rajola per la 
de mosaic, si bé les obres foren acabades pel seu suc-
cessor mossèn Joan Figuerola el dia de Sant Joan de 
l'any 1941. 

Aixi mateix en aquesta primera època de la post-
guerra s'aixecaren mig metre més els dos altars late-
rals, es collocaren vidres a les diferents finestres de 
les capelles i s'arreglaren la teulada i la façana. Els 
altars, les imatges, els canelobres i l'ornamentació 
restant foren aleshores adéquats per al culte. Ara fa 
uns quinze anys mossèn Josep Maria Cabré, seguint 
les influències emanades del Concili Vaticà II, netejà 
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l'església, la pintà i retirà altars, imatges i ornamentacio 
que hom considerà excessius. 

Diguem en darrer lloc que mossèn Enrie Inglès, a 
mitjan dels anys setanta, converti l'antiga escolania en 
capella del Santissim, i son de destacar al seu interior 
les pintures que representen el darrer sopar de Jesus, 
situades al mur central i que contribueixen, en gran 
manera, a donar-li el bonic aspecte que avui présenta. 

Menciô especial mereix el Retaule del Roser. Diu 
la traditio que fou portât des de l'antiga església de 
Sant Joan dels Arcs, pero el més versemblant és que 
fos adquirit durant el segle xvi i coHocat aleshores al 
primitiu temple de Vinyols. En arribar la darrera guer-
ra civil es guardà a la Casa de la vila d'on fou sostret 
en el curs de la conflagraciö. Un cop acabada aquesta, 
el Retaule del Roser es trobava al Museu de Reus, el 
quai es negava a tornar-lo, ja que deia que l'havia 
récupérât a França. 

Passat un temps, el Dr. J. Serra i Vilarö, aleshores 
Director del Museu Diocesà de Tarragona i canonge 
de la Seu, obtingué el Retaule en virtut d'un pacte es-
tablert amb el Museu de Reus de lliurament respectiu 
d'objectes de valor artistic, i el donà tot seguit a la 
parroquia de Vinyols i eis Arcs. La restauracio del 
Retaule costà unes 400 pessetes i la de la imatge de la 
Verge del Roser 300 pessetes. 

Es tracta d'un bell retaule de gran interès artistic 
i de valor incalculable, que fou fabricat en una època 
de forta expansio de la devocio en vers el rosari i la 
Verge del Roser, impulsada sobretot per les confraries 
que aleshores proliferaven. 

La seva estructura général és força original i res-
pon perfectament a l'esquema classic renaixentista. 
Consta d'un cos principal dividit en très sectors mit-
jançant unes pilastres. Al central es troba el ninxol 
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destinât a la imatge de la Verge del Roser. A eli s'ad-
junten un cos inferior amb très estampes i un altre 
superior compost per un sol quadre i rematat per un 
frontó triangular. 

La pintura, feta a l'oli, presenta les caractéristiques 
pròpies d'una època de transició amb clares reminis-
cències de l'art gòtic català. Fins avui es desconeix 
l'autor d'aquesta obra, si bé cal suposar la intervenció 
de diferents mans en la seva total fabricació, que fou 
al segle xvi. Les escenes representen els fragments de 
la vida de Jesucrist compreses en els misteris del sant 
rosari. 

La decoració i ornamentació, seguint la mateixa 
linia de transició general a tot el retaule, te elements 
gòtics, renaixentistes i barrocs, i la podem veure a les 
pilastres que separen les escenes i a les seves juntures. 
L'actual imatge, de collocació posterior a l'època en 
què es féu el retaule, és d'estil barroc i presenta una 
bona composició, un beli acabat i una cura extrema 
en tots els seus détails. 

2. La Casa de la Vila 

L'edifici que en l'actualitat és destinât a Ajunta-
ment de Vinyols i els Arcs és la gran mansió que fa 
cantonada amb el carrer Major i la Plaça de l'Esglé-
sia. Si bé és a aquell carrer on obre la seva bonica 
portalada, és des d'aquesta darrera Plaça don es pot 
contemplar la façana de magnifica construcció i per-
fecta simetria. 

Aquesta casa fou construïda per la familia Torrell 
de Vinyols segurament a finals del segle xvi. En el 
mare de l'entrada hi figura l'escut de la Casa. Després, 
a mitjan segle xvn, en contraure matrimoni Teresa Tor-

53 



rell amb Josep Fole de Mont-roig, esdevingué propie-
tat de la familia Foie, que s'establi a la nostra vila. 
Des d'aleshores i al llarg dels segles XVII i XVIII, la rama 
Foie de Vinyols i els Arcs fou la principal propietària 
de la vila i l'actual Casa Consistorial era coneguda 
com "Casa Gran de Foie". 

A finals del segle XVIII, en extingir-se el llinatge 
dels Fole, els seus béns passaren a la familia Nicolau, 
de Reus, mitjançant el matrimoni que contragueren 
Teresa Fole i Marc i Francese de Nicolau i de Mirò. 
L'any 1859 eren propiestaris de l'edifici i les seves per-
tinences D. Diego de los Rios i Rubió, tinent general 
de l'exèrcit, i la seva muller Adelaida de Nicolau i de 
Tobar, que l'havia rebut en herèneia del seu pare 
Francese de Paula i de Nicolau. 

En morir D. Diego de los Rios, la seva muller i 
fills vengueren a la Corporació municipal la totalitat 
de la dita Casa Gran de Fole. L'escriptura fou ator-
gada el dia 5 de juny de l'any 1884. El Conseil muni-
cipal el formaven aleshores el batlle Josep Barenys i 
Bertran i els consellers Josep Rovira i Serra, Antoni 
Vidal, Josep Serra i Nolla, Josep Serra i Chancho, Joan 
Mas i Joan Vidal. El preu d'aquesta compra fou de 
12.500 pessetes, pagades al comptât i recollides de 
contribucions i de la venda de l'antiga casa comunal, 
situada al numero 27 del carrer Major. 

La part interior de l'edifici ha estât recentment ob-
jecte d'importants transformations que han contribuii 
decisivament a donar-li el senyorial aspecte que avui 
presenta. Cal dir aixi mateix en darrer lloc que la 
planta baixa de l'edifici s'ha destinât en el decurs dels 
anys a activitats de servei public, com sala pels joves, 
escoles de primera ensenyança i darrerament parvu-
lari. Les oficines i sales de reunió han estât sempre a 
la planta noble de la casa, entrant pel carrer Major. 
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La torre de defensa de l'antiga Casa Torrell. 



3. La torre de defensa 

A la dreta de la Casa de la Vila es pot contemplar 
des de la Plaça de l'Església l'anomenada torre de 
defensa de l'antiga Casa Torrell de Vinyols i els Arcs. 
Hom sap que els Torrell vingueren des del Catllar a 
viure a la nostra vila a finals del segle xv. Joan Torrell, 
es desposà l'any 1484 amb Violant de Guiamets, filla 
d'Antoni Guiamets naturai de Vinyols. Ambdós còn-
juges foren els avis de Francese Torrell i Padrell, el 
quai féu construir dita torre l'any 1560. 

Aquesta construcció segui el mateix carni que la 
Casa consistorial i esdevingué amb el pas dels anys 
propietat per linia femenina dels Fole i més recent-
ment dels Nicolau de Reus. Avui és aixi mateix propie-
tat municipal. 

Durant la darrera guerra civil féu les funcions de 
preso, però de tota manera no ha tingut mai una uti-
litat póblica ben definida. Cai suposar tanmateix el 
motiu que menà la seva edificació, que en un primer 
moment podia èsser de protecció davant eventuals pe-
rills, però que amb el temps ha restât desvirtuat. 

4. Can Nicolau 

Situada al xamfrà que formen el carrer de la Font 
i el Raval de Sant Joan, la casa coneguda actualment 
com a Can Nicolau fou edificada a principis del se-
gle xviii sobre altres constructions més antigues pro-
pietat de la familia Fole de Vinyols i els Arcs. 

Al segle xix passaren a ocupar-la, per extinció de 
l'anterior, membres d'una branca del llinatge Nicolau 
de Reus, encapçalada per Raimon de Nicolau i Fer-
rer, nascut en aquesta ciutat l'any 1715, Senyor de 
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Biblioteca de Can Nicolau. 



Sarraix i Batlle de Reus i que com a Ciutadà Honrat de 
Barcelona obtingué, l'any 1773, el privilegi del rei Car-
ies III de Cavalier del Principat de Catalunya, segons 
consta al Reial Despatx de Comissió dirigit al Corre-
gidor de Tarragona. 

Descendent directe d'aquest noble fou el Tinent 
General Caries de Nicolau i Iglesies, nascut l'any 1819 
i mort a Vinyols el 1903. Per la seva participació en 
nombrosès escomeses bèlliques havia obtingut dife-
rents condecoracions com la Gran Creu de Sant Her-
menegild, la d'Isabel la Católica i la medalla d'Al-
fons XIII. Fou pare de Ricard de Nicolau i de San 
Bartolomé, així mateix general de l'exèrcit. 

Actualment ocupen de forma temporal la casa els 
seus propietaris M.a Antonia de Nicolau i el seu marit 
Martí Fusté i Salvatella, residents normalment a Bar-
celona, però de forta i arrelada estimado entre els ha-
bitants de la vila. 

La mansió és un beli edifici compost de planta 
baixa, entresol, planta noble i golfes, a més de les cons-
tructions adjuntes. Entre aqüestes cal fer mencio es-
pecial de la capella i oratori, amb antic privilegi de 
concessió, i del conjunt destinât a biblioteca, de la 
quai ja hem fet esment en capítols anteriors. A aques-
ta cal afegir, pel seu remarcat valor artístic, una pre-
ciosa sala de ceràmica, així com diverses collections 
d'armes, vestimentes militars de la familia, de numis-
màtica i d'altres objectes, tots de gran interés. 

5. La casa tradicional vinijolenca 

La llar tradicional de Vinyols i els Ares ve condi-
cionada per lambit geográfic, huma i económic que 
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l'envolta. El clima de la contrada més aviat sec i I'ae-
tivitat essencialment rural deis seus moradors determi-
nen que les nostres cases corresponguin al tipus cone-
gut per "casa d'alçada", en la quai els animais ocupen 
la planta baixa i les persones les superiors. 

Abunden més les cases de dos pisos i golfes, men-
tre que ja en queden poques de les d'un pis amb gran 
planta quadrangular més les golfes, ja molt antigües, 
com són per exemple les tres primeres cases a mà dre-
ta del carrer Major. La gran portalada adovellada amb 
arcs de mig punt de pedra picada i amb boniques fi-
nestres a la planta noble d'aquestes darreres, ha estât 
substituida en les primeres, més modernes, per portes 
més funcionáis, amb arc rebaixat o llinda, i es fan no-
tar per la proliferació deis balcons ais dos pisos. 

Característica fonamental són els bells finestrals o 
ulls en forma d'arc, sota teulada, davall la qual es tra-
ben situades les golfes. La filera de finestres de les 
cases senyorials deis segles xvi i XVII, encara amb re-
miniscéncies del gòtic català, construides amb pedra 
picada o rajóla, foren suplides després per un sol are, 
més gran, emplaçat al centre de la façana, també sota 
teulada. Aqüestes obertures, de caractéristiques diver-
ses, permeten sempre la bona ventilació de les golfes 
on s'estenen els fruits del camp com les avellanes, 
ametlles..., per tal que s'assequin. Damunt d'aquestes 
obertures són molt corrents les "pardaleres", forats 
deixats, expressament, perqué els ocells hi facin llurs 
nius. 

La teulada tradicional de les cases de la vila era 
conformada, abans, per un sostre de bigues perpen-
diculars a la façana, que sostenía un altre embigat de 
cairats més lleuger, sobre el quai s'estenia a la vegada 
un encanyissat de canyes llargues i gruixudes, unides 
per cordes d'espart. Ja en darrer Hoc es disposaven les 
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teules. Aquest encanyissat fou progresivament supri-
mit a les édifications mes modernes. 

Al costat i majoritàriament al darrera de la casa, 
al mateix nivell del carrer, és usuai l'existència d'un 
petit corral que és destinât a la cria d'aviram i d'al-
tres animais domèstics. A la mateixa planta baixa, s'hi 
troben l'estable per al bestiar de conreu i el celler amb 
el cup. En algunes, s'hi troba també, a més de l'en-
trada, un petit obrador destinât al comerç o bé a l'ac-
tivitat artesanal. Es pot veure aixi mateix el pou o la 
cisterna, sota l'escala o en habitació apart, destinât a 
l'abastament d'aigua per ais usos casolans. 

Quasi sempre a mà esquerra de l'entrada o atri es 
troba situada l'escala que condueix a la primera plan-
ta, o entresol a les cases més antigües. Aquí hi ha la 
cuina i el menjador, i per norma general les finestres 
d'aquesta darrera sala donen a l'entrada i reben del 
carrer i mitjançant la portalada principal la seva única 
iHuminació. Unes segones escales porten a la planta 
noble a les cases més senyorials, on es troba una gran 
sala amb finestres obertes al carrer i amb dormitoris 
a banda i banda. 

Tota aquesta distribució de les llars tradicionals 
vinyolenques, amb el complément d'elements tan ti-
pies com el foc a terra, el restaller, l'aigüera, la fume-
ra, els cremallers, el pastador o la mateixa alcova han 
sofert profundes transformacions en les noves cons-
tructions, més conformes ais temps actuals i de carac-
téristiques arquitectòniques força similars a les de la 
resta de la contrada. 

Al costat del barrane de les Eres, al final del Raval 
de Sant Joan, es troba l'era dita del Vilanova, situada 
en un indret un xic elevat i ventolejat com és usual 
en aquest tipus de construccions. Actualment està en 
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desus, però abans s'hi batien els cereals i s'hi venta-
ven alguns llegums. 

Per altra banda, hem dit en el capitol dedicat a 
restructura general de la vila que la Plaça de Sant 
Isidre, al N.O. de la vila, rep d'antany el nom popular 
de "les espletes". Aquesta denominació segurament li 
fou donada perquè en la seva àrea hi devia haver unes 
"pletes", és a dir corrals voltats de tàpies o parets i 
coberts o no de teulada, en els quals s'aplegava el 
bestiar sobretot ovelles i cabres, després d'haver pas-
turai tot el dia pel terme. 

Existeixen aixi mateix a la vila dos trulls o molins 
d'oli, un al carrer Major i l'altre al carrer del Carme. 
Són construccions de finals de l'edat moderna i es 
troben encara avui en pie funcionament, tot i que el 
fenomen de l'arrencada d'oliveres és cada cop més 
palés i assoleix unes extensions de terreny més grans 
de forma progressiva. 
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III. ELS VOLTANTS 

a) El Poble Nou 

Es troba emplaçat a uns cent métrés de l'antic nu-
cli de població, a banda i banda de la carretera del 
Parc Samà-Reus, junt a la cruïlla que aquesta forma 
amb el camí de Barenys. Consta, en l'actualitat, de 
tres carrers que formen quasi un triangle, amb una 
sola illa de cases. Els dos carrers que obren porta a la 
carretera presenten un acusat desnivell, que no difi-
culta empero llur urbanització. Noves edificacions can-
viaran ben aviat tota aquesta configurado. 

Aquest nucli no té encara tradició histórica, ja que 
es començà a construir al voltant deis anys seixanta, 
responent a la necessitat de creixença de la vida en 
una época de forta expansió. En l'aspecte d'ubicació 
d'aquestes noves cases, la carretera hi jugà un paper 
força important. Recordem que encara avui la vila té 
major tendència a créixer vers el sud, en direcció a la 
mar, que no pas vers el nord, camí de Montbrió del 
Camp, o l'oest, camí de Mont-roig. 
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Moltes de les noves construceions acolliren en un 
principi una població preferentment immigrant, dins 
del moviment general migratori que per aquells anys 
assolia la cota més elevada, si bé mai aquesta marca-
da diferenciació urbana no determinà una diferència 
en l'aspecte social. Ben al contrari, avui s'hi apleguen 
en la seva àrea les cases deis nouvinguts, les deis filis 
de la vila i cada vegada més les d'estiuejants que te-
nen generalment algún vincle d'unió amb Vinyols i 
els Ares. 

No hi hem de destacar res més d'importància; tan 
sois remarcar el fort creixement d'aquest sector ais 
darrers anys. En aquest sentit, la Corporació munici-
pal té en preparació la urbanització de les partides 
adjacents que, d'efectuar-se, engrandiria extraordinà-
riament el sector edificat del municipi i posaria a dis-
posicio deis veins bonics edificis duna o dues plantes 
amb un petit jardí. 

b) La Font Coberta i el terme deis Ares 

Al terme de Sant Joan deis Ares, sobre La Marina 
de Cambrils, propera al mar i junt al carni dit deis 
Horts, es pot veure encara avui una font d'arrelada 
tradició histórica a la vila, perqué sempre ha estat con-
siderada com el primer nueli de poblament del lloc 
deis Ares. És l'anomenada Font Coberta. 

Malauradament, en lactualitat no presenta l'aspec-
te que tal volta hom desitjaria, ja que es troba tancada 
i enmig d'un paisatge de garriga, caracteritzat per la 
vegetació de canyes, mates i arbustos diversos. Però 
r' r e encara el débil brollar 

Algunes d'aquestes pedres cobertes d'aigua sens 
presentaven amb taques de color de sang viva, i era 

entre arena i pedres. 
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fradicio popular que aquesta sang brollà del cos de 
Sant Joan Baptista quan fou decapitai per manament 
del rei Herodes. Aquest fet llegendari explicava aixi 
mateix l'origen del nom donat al terme de Sant Joan 
dels Arcs. 

La Font Coberta és una espècie de bassa edificada 
amb pedra picada i coberta amb una volta de mig 
punt. És quasi l'unie que ens resta de la desapareguda 
vila dels Arcs, la població de la quai es reparti entre 
Vinyols i Cambrils al llarg dels segles xiv i xv, segu-
rament pels devastadors efectes que causaren sobre la 
població les successives escomeses de les pestes i ma-
lalties, afavorides especialment per la seva situació geo-
gràfica vora mar. 

Res més queda avui de la vila dels Arcs, tot i que 
en algunes notes d'història local conservades a l'arxiu 
parroquial del poble s'afirma que en quedaven vesti-
gis a finals del passat segle. En aquest sentit no s'ha 
dut mai a terme una exhaustiva excavació del terreny 
que, si bé costosa, podria donar un fruit força pro-
fitós. , 

Un sector urbà del terme amb modernes construc-
tions i relativament petit, s'ha format junt a la Marina 
de Cambrils, al costat de la carretera Nacional-340, 
de Barcelona a València. El seu ràpid creixement res-
ta emmarcat en el fort desenvolupament experimentat 
per tot el sector del litoral que forma la Costa Daura-
da. Mancat per tant d'història, la vinculació amb Vi-
nyols i els Arcs és purament administrativa. Les édifi-
cations que es troben a aquesta partida, com ja s'ha 
dit anteriorment, es caracteritzen per èsser destinades 
quasi exclusivament a serveis, si bé hi ha algunes vi-
vendes i dues fàbriques. 
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c) La Casa de Sant Josep 

Al sector sud-oriental del terme es troba la Casa 
de Sant Josep dels Germans de les Escoles Cristianes 
de la Salle. És un beli edifici de planta rectangular 
rodejat d'amplis patis i jardins i que avui és dedicat a 
l'aspirantat i a residència. 

La Casa fou edificada en la década dels anys 20 i 
inaugurada el 1928. Durant la guerra civil 1936-39 
prestà els serveis d'Hospital de Sang, i en els primers 
temps de la postguerra assoli l'època de màxim es-
plendor en el desenvolupament de les seves activitats 
docents i de formació. Arribà a agrupar aleshores fins 
a 300 joves, repartits en els cursos de Batxillerat, com 
a centre reconegut per l'Estat, i en l'Escola de Ma-
gisteri de l'Església. 

En el decurs dels anys, l'Escola passà al centre 
Blanquerna de Barcelona, mentre que altre part de 
l'ensenyament es feia a la vila de Cambrils. 

Tot el conjunt de la Casa de Sant Josep, compost 
per l'edifici, els patis, el camp de futbol i les finques 
és destinât avui com a residència per a la comunitat 
de jubilats de l'orde, formada per una xifra de ger-
mans que oscilla entre els 25 i els 30, i per a un grup 
d'aspirants constituït per uns 25 nois que estudien 
B.U.P. a l'escola de Cambrils, i que han realitzat sem-
pre una important tasca de catequesi. 

Per la seva immillorable situació, vora mar, en 
terreny pia i ben comunicat i pel seu mateix caràcter, 
l'edifici és destinât durant els estius a centre de colo-
nies, preferentment per a grups d'invàlids o déficients. 
Cal fer mencio especial, en darrer lloc, de l'existència, 
al mig de la Casa, d'una àmplia i bonica capella, amb 
una nau unica, que imita l'estil gòtic i està bellament 
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Casa de Sant Josep, dels germans de la Salle. 



decorada. En els seus frescos, destaca el tema dels 
germans assassinats al llarg de la darrera conflagració 
bèllica. 

La partida de Sant Joan dels Arcs, juntament 
amb l'anomenat Poble Nou i el nucli antic de la vila 
formen els très sectors poblats del nostre municipi. En 
aquest breu treball no s'ha fet un exhaustiu estudi his-
torié ni s'ha profunditzat de forma especial en la des-
cripció de la vila, tan sols s'ha intentât donar una visió 
general dels aspectes geogràfics, historiés i etnogràfics 
de Vinyols i els Arcs, per a que puguin ser coneguts 
de tots. 
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