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UN PASSEIG PELS CARRERS
I PER LA HISTORIA
DE LA GELTRÚ

Alfred CastelIs iUrgelles

Les fetes i els esdevenimentsmés quotidians de la
gentdela Geltrú, viscutsacabalatsenun miler d' anys,
d'aquestaGeltrú quearrencad' aquellaVila Episcopal
dosumentada l'any 999 (1), han quedat perpetuats
en els noms de l' entramat de places i placetes i de
carrers i carrerons, comencats a entrellacar des
d'aquella llunyana albada medieval.

La lectura de les inscripcions de carrers i places,
pagines obertes d'un colossal llibre urba, ens
explicara, gairebé, fil per randa, la realitat vital de la
Geltrú, a travésdela peripecia delstemps,avegades,
'sola,avegades,juntamentambVilanova, i, avegades,
amb el batec indefugible del país.

El castell [carrer i rambla del castell], feu i seudels
poders medievals, és, a la Geltrú i arreu, la genesii
l' aglutinador dels primers i ancestralsconvilatans.
Aquestaedificació, originaria del segleXI o XII, amb
ben pocs elements arquitectonics romanics o gótics
conservats,desprésdel destructiu pas del temps, se
salva merces a la intervenció restauradoraempresa
per l' arquitecte Josep Font i Gumá (Vilanova i la
Geltrú 1859-1922) [placa de Font i Gurna] a partir
de l'any 1918.

La torre de 1'homenatge [carrer de la Torre], indret
on els carlans que posseienel govern i la jurisdicció
del castell juraven defensari guardar la fortalesa, si-
tuada al bell mig del pati del castell, ja havia estat
anorreada molt abans,~l 1869, pel propietari del
moment, Josep Corrons.: que la considerava un
símbol de despotismenornassa adient amb el seu
ideari liberal. .

L' esglesia, dedicada al' Assumpció de la,Mare de
Déu [placa de l' Assumpció], era"!' altre referent
existencial dels avantpassatsgeltrunencs. La primi-

tiva, construida el segleX o XI, s'enderroca per po-
der edificar la que veiem actualment, que s'acaba
daixecar l'any 1736.

La muralla [carrerdela Muralla] eraun delselements
que configurava les viles medievals. El primer nuc1i
emmurallat de la Geltrú esbastiria durant la mateixa

\

epocade l' edificació del castell, segle XI o XII, per
cenyir-lo, junt arnb les poques caseS que s'hi
adossaveni l'esglesiaprimitiva. A partir de l'any 1577
s'aixeca un nou recinte emmurallat que envoltava, .
també, Vilanova de Cubelles i el Palmerar.Amb les
guerrescarlines, iniciades el 1833, calgué construir
unesaltresmuralles, molt rudimentaries, per protegir
la Geltrú i Vilanova deCubelles de les contingencies
bel.liques,

Les casesque quedavenfora del recinte ernmurallat
formaven el raval. A la Geltrú trobem aquesta
denominació en la forma diminutiva, ravalet [carrer
del Ravalet].

Les muralles obrien els seus portals en els extrems
'deIs carrers que connectaven amb els camins que
sortien de la Geltrú. A tocar d'un d'aquests portals,
el portal d'en Bassa, a la placeta que es troba a
l' extrem oriental del carrer de Bonaire, just on
s'iniciava el camí que menava cap a Sitges [carrer
de Sitges], hi hagué la creu de terme del Xiribia
[carrerdela Creu],segonsel costumdel' edatmitjana
d' erigir creusal' entradade les poblacions i vara dels
camins.Aquestacreu fou traslladada,posteriorment,
segonsl'historiador Albert Ferrer (2), a la cruílla de
l'antiga carreterade Sant Perede Ribes i el camí de

. Vilanoveta, on roman actualment.

Un delsaltresportals de la Geltrú estrobava al carrer .
,del Pont.Al final d' aquestavia de sortida hi havia un
pont que permetia travessarel torrent de la Pasterai
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passarcap al Palmerar.

El torrent de la Pastera [carrer i raval de la Pastera]
haviamarcat els límits entre els termesdel castell de
la Geltrú i del castell de Cubelles, Avui, la llera
d' aquesttorrent discorreper sotadel carrerdela Unió.
Aquest carrer vol recordar, precisament, la unió en-
tre els termes de Cubelles i de la Geltrú i el lloc de
Vilanova, iniciada amb el nomenament,per part del
rei PereIII, l' any 1368,d'un batlle comú queassurnia
funcions judicials i fiscals..El 1611, els cubellencs
aconseguirien la seva autonomia municipal i se
segregarien de la Geltrú i de Vilanova. També, l'any
1636, la Geltrú se separade Vilanova i constituí un
consell municipal propi, tot i que el batlle seguísent
el mateix per al dosnuclis. Aquesta situació dura fins
a l'any 1647,en querla Geltrú es torna a fusionar, ja
per sempre més, amb Vilanova, Cal esmentar que
Vilanova, en aquells mornents, es deia, encara,

.Vilanova de Cubelles, ja que les sevesprimeres ca-
ses s' havien erigit dins el lFrme del castell de
Cubelles. No fou fins a l'any l768 que, per un reial
decret del rei Carlos III, el municipi resultant de la
unió passariaa denominar-seVilanbva i la Geltrú.

( .
La carta de poblament que permeté la formació de

Vilanova havia estat donada pel rei Jaume 1
(Montpeller 1208 - Valencia 1276) [carrer del Rei
Jaume 1], el 27 de juliol de 1274. Els primers
pobladorsvilanovins, segonsla tradició, haurien fugit
de la Geltrú per evitar les imposicions i els mals usos .
dels seusfeudals..

Alguns dels carrers geltrunencs en~ recorden
. activitats menestralsexercidesen epoquespassades,

que fornien els convilatants de viandes o, d' estris
necessarisi, fins i tot, suinptuaris.Arengaders [carrer
dels Arengaders], terrissaires [carrer dels
Terrissaires], corders, que fabricaven sogues[carrer
deles Sogues],artesansquepracticaven l' art i l' ofici
de l'argenteria [carrer de l' Argenteria] i, també, una·
activitat deméscapaquí,encaraquejadesapareguda,
lade fanaler [carrer del Fana1er].

La devoció també es manifesta en alguns dels seus
vials. L' Assumpció dela Mare deDéu s'evoca també
alcarrer de SantaMaria, patrona de la Geltrú. A la
copatrona,santaGertrudis, seli dedicaun altre carrer
[carrer de Santa Gertrudis]. El carrer i el raval de
Santa Magdalena. El carrer de Bonaire, de

-I'advocació mariana de l'illa de Sardenyaa la Mare
de Déu de Bonaire, esdevinguda patrona dels
mariners. El carrer de Sant Cristofol, La placa del
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Sagrat Cor. 1 el carrer de la Fuensanta, advocació
marianamurciana, a la barriada del Tacó.

El conjunt de vials no podien obviar la gratitud o la
recordancaobligada, a més del rei Jaume1i de Font
i Guma, a una altra munióde personatges;uns, de la
mateixa Geltrú; altres, vilanovins; altres, del país; i
altres, de més enlla del país, pero reconeguts entre
nosaltres.Carrerdel' ArquebisbeArmanya (la Geltrú
1718 -Tarragona 1803). Pujada del Cinto, en record
del geltrunenc Jacint Fontanals (segle XVII), que
pramogué la construcció d'un pont desd'aquest vial
fins al' altra bandadel torrent de la Pastera.

Carrer del Tigre, renom d'un personatge poc
identificat, que actuavaen l'oposició al govern mu-
nicipal durant la guerra del francés (1808-1814).-
Carrer de JosepMascaró, geltrunenc (seglesXVill-
XIX), alcalde el 1809. Verger del Mestre Toldra
(Vilanova i la Geltrú 1895 Barcelona 1962),músic i
compositor de Les danses de Vilanova. -Carrer de
Mossen Narcís Font (Sabadell 1862 Vilanova i la
Geltrú 1916),rector dela parroquiadela Geltrú l' any
'1902. Carrer de Josep Calva, fill d'una família
originaria de Puigcerda (seglesXVIII-XIX), alcalde
1'any 1808. Placa d'Eduard Maristany (Barcelona
1855-1941),enginyerdeferrocarrils i antic propietari

dela finca deSolers.CarrerdeFrancescIvern, mestre
d'obresquedirigí nombrososprajectesd' edificacions
locals entre els anys 1872i 1887.Carrer de Cristofol
Raventós, vilanoví (1812-1887), maternatic i
topograf, redactordel prajecte de la portada d' aigües

, a la vila desdeCastellet.Carrer deFrancescde Sales
Vidal, vilanoví (1819-1878), com a dramaturg, se'l
pot considerarentreelsmillors renovadorsdel' escena
catalana. Carrer de Salvador Raldiris, geltrunenc,
mort l' any 1884, important exportador de vins,
viceconsol de Suecia,Noruega i Portugal. Carrer de
Joan Ricart (Manresa - Vilanova i la Geltrú 1936)
director de la fabrica Marqués. Carrer de JosepPers
i Ricart, vilanoví (1829-1855), fundador del Diario
deVillanueva y Geltni. Carrer dela Mare IsabelVen-
tosa,geltrunenca(1834 - Barcelona 1895), fundado-

'ra de la congregació de les germanes darderes.
Avinguda de Víctor Balaguer (Barcelona 1824 Ma-
drid 1901),promotor de la renaixenca literaria i res-
taurador dels Jocs Florals. Com a,polític liberal,

,representael districte de Vilanova i la Geltrú a les
Corts en nombraseslegislatures. Funda la Bibliote-
ca Museu Balaguer amb elllegat de la sevabibliote-
cai la sevaimportant col.lecció depintures,escultures
i objectesornamentals.Carrer del Duc de la Victoria,
el militar Joaquín Fernandez Álvarez Espartero
(1793-1879),mésconegutambel nom deBaldomero
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Atzarosament, per l' inevitable oblit huma, i
volgudament, pel que fa als carrers de més recent
urbanització, ha quedat més d'un nom al tinter -o

.més específicament, a l' ordinador- Demano, en
, aquest suposit, comprensió del lector, pero, alhora,

I, finalment, a més a rnés de la rernembranca per el convido i l' animo afer volar la sevaimaginació i a
Sitges, ja esmentada, tqt un ampli ventallde vies engrescar-seamb les sevespropies interpretacions.
públiques arnb denominacions de poblacions,
comarquesi altres contradesI "
Carrer de Barcelona, configurat sobre un tram del
camíral costaneique,vorejant la muralla geltrunenca,
duia a Barcelona i a Tarragona. .
Avinguda de Vilafranca del Penedes,transmutació
de la carreteraque condueix a la vila penedesenca.

Espartero, celebrata la vila pelsqui havienservita les
milíciesliberals.

Trobarem referencies d'altres edificis emblematics:
carrer deja Rectoria, cárrer iplaca de les Casernes,
carrer de la Providencia-i carrer de l'Escorxador. I,
també, d'alguna propietat anomenada, la sínia del
Llimonet [carrer del Llimonet].

Vies que recorden esdeveniments ímportants:
l' avinguda del Ferrocarril, per l' arribada del ferro-
carril a la vila, l' any 1881; ila rambla de1'Exposició,
per 1'Exposición Regional de 1882:,.

Vials relacionats amb elements de la mare natura:
placa dels Lledoners, placa deles Acacies, carrer de
les Roquesi placa del Sol.
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Carrer de Puigcerda, en recordde l'heroica defensa
de la població contra els atacsde les tropes carlines.'
Carrer d'Olesa de Bonesvalls. Avinguda del Garraf.
Avinguda del Penedes.
Carrer d' Aragó, carrerde Girona, carrer d'Eivissa,
carrer deMenorca i carrer deMallorca, envoltant els
habitatges de l' Armanya, noms que amalgamen el
passatde la corona catalanoaragonesa.
Carrer de Badajoz, carrer de Lleó, carrer de
Saragossa,carrerdeSevilla, carrerdeValenciai carrer
i' passatgede Valladolid, a la barriada del Tacó, que
evoquen la diversitat de ciutats, origen de moltes de
les famílies que hi residien i hi resideixen encara.

(1) Antiquitatum, IV, fol. 63v, nm. 317, Arxiu de la Catedral
- ?~>

de Barcelona.

(2) Setmanari Villanueva y Geltrú, n 'm. 19.6 d'abril de 1946,,
portada i pág. 2.


