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El primer degener de 1914,Vilanova tenia
uns 12.000 habitants. El creixement vegeta-
tiuen unanyhaviaestatnul.jaqueel1913el
nombre denaixements i de defuncions havia
estat prácticarnent el mateix: 226 i 228.

Funcionavensis escolespúbliques denens,
sis de nenes i un parvulari; totes unitáries, és
a dir d'una sola classe.Arnés n'hi havia qua-
tre de religioses de noies i una de nois, idues
de privades per anois. Lasanitatera atesa per
set o vuit metges. L'Hospital de Sant Antoni
era un centre benefic per a malalts pobres,
més que no pas d'assistencia sanitária; no hi
havia cap clínica. Estaven obertes sis farrná-
des. LaÚnica entitat fínancera era el Banc de
Vilanova; la Caixa d'Estalvis de Vilanova tenia
la missióde fomentar l'estalvide les families
treballadores.

El poder i la representació politica-
El primer de gener de 1914 va prendre

possessió un nou Consistori, després de les
eleccions municipals biennals del 9 de no-
vembre de 1913, per les quals es renovava
la meitat deis regidors. La nova Corporació
estava formada per 17 regidors; en realitat
havien de ser 18, pero un deis que seguia de
la legislatura anterior (Pau Carnpamá Puig,
republicá) mori el13 de desembre, quan les
elecdons ja s'havien celebrat. L'Ajuntament
,deVilanovael formaven dos grups, la coalidó
de dreta (oadministrativa o d'ordre, o simple-
ment coalidó) i els republicans federals. En
la nova corporació, els republicans tenien 9
regidors i els de la coalició, 8. El Govern (de
l'Estat) tenia la prerrogativa de nomenat l'al-
calde, entre els regidors elegits, previament a
la sessióde constitució; de la prerrogativa en
feia ús, habitualment, quan la majoria mu-
nicipal no era de la mateixa tendencia que el
Govern. EI3 de gener de 1914 fou nomenat
alcalde (de Reial Ordre) el regidor de la coa-
Iició joan Braquer Roger, que ja era alcalde
en el bienni anterior. L1avors tenia 47 anys.
És un deis alcaldes que ocupa el cárrec més
temps en els dos primers decennis del segle
XX: entre 1900 i 1901, entre 1911 i 1914 i el
1918. Elstinents d'alcalde (TA) eren designats
per votació deis regidors. Els quatre elegits
eren del grup republicá. Joan Ventosa i Roig
fou el Ir TA i,per tant, el cap de la majoria.
ElI i els altres tres foren elegits per 8vots (del
seu partit), 5 en contra i 2 vots en blanc, fet
que posa de manifest que entre els membres
de la coalició no hi havia una coincidencia de
criteris. com esveuraen diverses ocasions.

Braquer, elegit regidor dins de la coalició,
n'erael capdavanter natural. D'adscripció li-
beral i de capteniment obert i moderat, amb
els anys evoluciona cap al catalanisme, ame-
sura que aquestva mostrant un protagonisme
propi i vaadquirint una identitati una activí-
tat diferenciada. Ala coalíció hi havia sempre
un o dos regidors que representaven el Círcol
Católic; altres definits com a monárquics, i
altres com a representants d'interessos 10-
caIs, comercials, industrials o agraris. sense
adscripció política definida. Sovínt,' aquestes
tendéncies es manifestaven a l'Ajuntament
éom a "minories", no molt avingudes entre
unes' i altres. En certes qüestíons, relaciona-
desamb la moral i els costums,la posició deIs
del Círcol Católic era rotunda i íntransigent,
pero en altres de caire local que no tenien

aquesta connotació, sovint eren dialogants,
actitud que en més d'una ocasió permeté for-
mar coalicions degovern estables,dins d'una
pluralitat de criteris. En aquest context, la
Corporació funciona amb normalitat i sense
sobresalts ni enfrontamentsviolents durant
el bienni 1914-1915.

A Vilanova, com a partit judicial, Ii cor-
responia una representació política directa
al Congrés de Diputats i a la Diputació Pro-
vincial de Barcelona. EIS de marc de 1914
hi hagué eleccions legislatives. Els districtes
electorals eren uninominals; és a dir, cada
un elegia un diputat. Pel de Vilanova espre-
sentarenJosep Bertran i Musitu, queja era
el diputat en representació de la Lliga Regi-
onalista, ijaume Brossa Roger, republicá.

A Bertran Musitu se Ii pot aplicar el títol de -ll]I~;:.l.L~~It¡l'!;;;~!
encasillado, que, en I'argot de l'epoca, signi-
ficava que, dins del partit i en l'estructura L:ArxiducFerrand'Áustria
efectiva del poder, tenia gairebé assegurat el
1I0cde candidat en totes les eleccions. Havia
estat diputat per Vilanova en totes les legis-
latures desde 1904 i ho seráfíns ala de 1923,
la última abans del cop d'estat del general
Primo de Rivera. A les eleccions de 1914, a
totel districte, guanyá Bertran per4S03 vots
contra 2034. (Al municipi de Vilanova, per
1087 contra 764).

Elsdiputats provincials s'elegien por vota-
ció directa (no com ara per votació entre els
partits o els regidors), per un districte espe-
cial format pels partits judicials de Vilanova
i de Sant Feliu de L1obregat, districte al qual
corresponien tres o quatre diputats. El
1914,I'únic amb una vinculació arrelada a
Vilanova era l'arquitecte JosepFont i Gumá,
adscrit a la Lliga.
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EIs mitjans de comunicació
Fins aquí, una pinzellada breu sobre els

representants polítics. Tractarem d'algunes
qüestions locals. L1avorsa Vilanova apareí-
xien regularment tres periódics. El Diario de
Villanueva y Geltrú, arrelat amb continuitat
desde 1850, sortia tres o quatrevegades cada
setrnana i s'anunciava com a diari deavisos
ynoticias i era escrit en castellá amb algunes
col-laboracions en catalá. Sempre havia estat
vinculat auna família i a una impremta; des
delgenerde 1899, el propietari i director era
[osep Soler Clavé. De tendencia conservado-
ra, tenia la missió d'informar de la vida local.
cosa que feia de manera bastant rutinaria.
El 1914, aquest fet era ben pales, potser més
que en altres epoques, fíns al punt que l'es-
mentat Soler, per motius de salut, delega la
direcció en Félix Puig del Campo, que actuá
més com a delegat que com a director. Les
altres dues publicadons regulars setrnanals
són La Defensai Democrácia.La primera és el
portaveu de I'església católica i del Círcol
Católico a cada número informa amb pro-
fusió i amb detall dels actes de culte i simi-
lars, sobre les festivitats, sobre el personal
eclésiástic (clero de les parróquies, adscrits,
predicadors invitats, etc.) i sobre les entitats
del seu estamento A més, publica articles
de caire doctrinal general. Abomina el laí-
cisme i elljberalisme, advoca iproclama el
poder temporal de la jerarquia eclesiástica i
es defensa i contraataca contra tot alió que
representi una actitud contraria a l'establer-
ta per I'Església. Salvades aqudstes referen-
cies básiques, informa i opina sobre altres
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aspectesde la vida local; en algunes ocasions,
senseque hi hagi una línia de continuitat.Ia
informadó ésextensa, precisai objectiva. De-
mocracía, antitesi de I'anterior, ésel portaveu
del Centre Republicá Federal i del grup mu-
nicipal corresponent. Al c1ericalisme de La
Defensa oposa un anticlericalisme militant.
Habitualment informa de problemes locals
i rnunicipals i els analitza amb profunditat i
bon criteri des del seu punt de vista, alhora
que amb crítiques dures sobre I'actuadó deis
adversaris. Aixó no obstant, per coneixer la
historia local. ésimprescindible llegir aques-
tes tres publicacions.

Alguns temes locals d'actualitat
A primers del 1914, un projecte latent era

la prolongació de la rambla Sarnaentre la via
del ferrocarril i la platja. Malgrat que 'a les
sessions municipals se'n parla diverses vega-
des, durant l'any s'avanca pocoDes de 1892
estava tracada des de la rambla Transversal
fins al col-legi Sama. Més amunt, entre l'ac-
tual carrer de Francesc Maciá i l' avinguda de
Cubelles, hi havia un tram senseobrir. Era el
límit del nucli urbá de Vilanova.

Laproliferació deljoc era una preocupació
deIs republicans que, sobretotquan tenien la
majoria municipal, lIuitaven amb tenacitat
en contra del que consideraven una plaga
molt perjudicial per als treballadors, que
fácilment queien en el parany de jugar-se el
jornal a la taula de diversos locals on eljoc es
practicava contra la lIei, pero amb tolerancia
iimpunitat, A1l1argdels anys, els republicans
organitzen diverses campanyes per eradícar-
lo, per denunciar els establiments on se sap
que és habitual. Quan la campanya s'inten-
sifica es produeixen amenaces contra els
regidors que la impulseu'(el tüt-t l'objectiu
era el2n TA, Pere Vidal Ripoll, capdavanter
de la campanya) sobretot per part deis propi-
etaris d'alguns cafés i bars que tenen eljoc
com una font regular i rendible d'ingressos.
AI'Ajuntament, els regidors republicans cri-
tiquen la pennissivitat de l'alcalde, i quan per
absencia d'aquest el TArepublicii ocupa acci-
dentalment l'alcaldia, les timbes redueixen
I'activitat.

Com passael mes de febrer o marc de cada
any, el Carnaval ésun tema polerníc. Per una
banda, ésreiteratiu el comentari del Diario de
que el Carnaval no esta a I'altura <wecorres-

e)y
pon, segons la tradició: e1savis deis carnava-
lers de 1914 tenien un esperit més autentic,
més animós, més esplendent; el Carnaval
esva morint. Per altra banda, en una sessió
municipal, un regidor de la coalició denuncia
durament que el discurs de Carnestoltes de
1914 ha estat escandalós, groller, immoral
i un deIs més desvergonyits de la historia i
acusa l'alcalde de tolerancia excessiva, de no
haver exercit com calla sevaautoritat. A les
acusacions concretes ia les expressionspro-
ferides,l'alcalde contesta que no ti sembla
que n'hi hagi per tant, que ael! no Ii han sem-
blat insults ni I'han molestat i que ja s'ha de
comptar que en aquestes circumstáncíes són
habituals les expressions de doble sentit. És
una mostra del seu taranná conternporitza-
doroL'acusació es repren a la sessió propera.
Aquest debat no s'ha d'interpretar tant com .
la crítica a uns fets, sinó com que una "mina-
ria" de la coalició a la qual pertany l'alcalde,
noveu amb bons ulls la tolerancia que mostra
sobre determinats fets i actituds.

A1l1arg de l'any, a la premsa, a les sessions
municipals o a la vida local surten alguns te-
mes que es van repetint tots els anys, com
ara, el carácter públic o privat de I 'hospital.
I'escola confessional o laica, moviments de
vagues i protestes, rumors sobre problemes
econórnics en alguna empresa, aturades o
tancament temporal de fabriques per man-
ca de comandes, celebració d'alguns actes
culturals o de propaganda política o social
d'alguna tendencia.Ia visita d'alguna autorí-
tat destacada (ministre, governador civil, un
diputat amic, el bisbe, etc.), un fet destacat
protagonitzat per algun vilanoví, etc. Al fi-
nal deixem constancia d'alguns episodis de
la vida local de I'anyque comentem.
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Repercussió de fets externs a Vilanova
L'any 1914, fora de l'ámbit local, esprodu-

eixen dos esdeveniments que tindran trans-
cendencia. Un és la constitució, el6 d'abril
de 1914, de la Mancomunitat de Catalunya,
entitat formada, dins el marc legal. per la
unió de les quatre diputacions provincials,
que esdevé ben aviat un instrument d'acció
política i administrativa, i que representa
un avenci una esperanca per al progrés de
Catalunya. Enric Prat de la Riba, que era pre-
sident de la Diputació de Barcelona, esdevin-
drá el presidentde la Mancomunitat de la que
esconsidera l'impulsor més destacat, tant de
la seva creació com de robra realitzada. No
disposo d'elements suficients per valorar
l'impacte que la creació tingué a Vilanova. A
manca d' informado recopilada dírectament,
si és que existeix, em limito a transcriure un
parágraf d 'Albert Virella B1oda:Ésnatural que
l'establiment de la Mallcomunitat no despertés,a
Vllanova i la Geltrú,grans enTusiasmesal nivel! po-
pular. Totelmés,s'advertíperpart deisromentcrts
localsuna certa expectativa,una il·lusió del quees
podríafer, posant-hotota lesmansdeishomesque
regirien elnou instrument degovem.

El dia 28 dejuny de 1914, es produí a Sa-
rajevo l'aternptat que causa la mort de l'ar-
xiduc Francesc Ferran d'Austria i de la seva
esposa, fet amb el qual s'inicia un mes més
tard la terrible Primera Guerra Mundial. Des
de Vilanova, els fets són vistos amb preocu-
pació i amb angoixa, posada de manifest des
d'alguns escrits del Dícrío de Villanueva ide
Democracia.
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A continuació relacionem alguns fets lo-
cals de 1914, i també els noms d'alguns vila-
novins nascuts omorts en aquest any que, per
la trajectória i I'empremta que han deixat,
considerem, des de l'optica actual, que són
dignes d'esment.

AIguns fets i episodislocals de1914
El febrer, dissolta la societat Casino Artesa-
no, a la rambla Principal, I'edifici ésadquirit
per I'empresa del cinema Monumental de
Barcelona, per transformar-lo en cinema
(Diana): a la resta de I'edifici s'hi instal-la la
societat coral LaUniÓ Vilanovina

El marc, la caserna de la Guardia Civil que-
.da instal-lada al carrerde Sant Gervasi, 39,
entre els de Cervantes i de la Merce, on va es-
tarmés de 40 anys: les obres per a habilitació
de l' edifici esvan fer amb la col-laboració de
diverses entitats i industrials, com a con di-
cíóper assegurar la permanencia aVilanova
de personal del cos armat i professional de
vigilancia,

El20 d' abril, inauguració de la xarxa tele-
fónica urbana de Vilariova, amb 71 abonats.
Lacentraleta s'instal-la als baixos i l' entresol
del carrer de Sant Gervasi, 74, a I'antiga casa

.Carreras: l' esdeveniment feia vuit o deu anys

ques'esperava: eljuliol s'amplia el servei i
des de la centraleta espoden celebrar confe-
rencies telefóníques amb Franca,

El.26 dabril, I'Ajuntament aprova per
unanimitat els trasllat de les despulles del
poeta Manuel de Cabanyes,desdel cementiri
de La Granada del Penedesal de Vilanova; el
trasllatno s'efectuarÜins al1953

El mes de maigo I'Ajuntament acorda col-
locar una lápida a la casadel carrer Major on
va néixer Francesc de SalesVidal Torrents, .
polític local del segleXIX. (Lalápida fou reti-
rada durant la guerra civil i, incomprensible-
ment,no s'hatornat a col.locar) ..

Construcció de la doble via 'ferroviaria,
que comporta l'enderroc de la Torre de Dar-
ró o Torre de santGervasi (marc) i la cons-
trucció del pont sobre la via en el cami de
SantCristófol [juliol], L'Ajuntamentcedeix a
la companyia del ferrocarril uns terrenys del
pare Sama, acanvi d'uns altres de la placa de
I'Estació, amb la mateixa finalitat.

El juny, la fabrica textil Escoda repren
l'activitat productiva interrompuda des del
13 de marc de 1913, com a conseqüencia
d 'un incendi que destruí les instal-lacions.

Durant la festa major, el 5 d'agost, col-
locació de la primera pedra de la institució
cívico-religiosa ElsEsbarjos, ala prolongació

Pau Roig Estradé OIAR!

del carrer de Miquel Guansé.
El vilanovi Manuel Girona Soler patenta

el seu invent Balcónjardín, per conrear flors
al balcons i als terrats: s'hidóna durant un
temps una publicitat bastant amplia.

(nascuda, 7 novembre), filla de [oan Ventosa
Roig, escriptora.

Defuncions: josep A. Milá Artigas (mort a
Barcelona, 7 febrer),i mpressor, periodista i
polític local: propietari i director del.Djcrío de
Villanuevay Geltni. fins que el 1899 el traspassá
al seu gendre.josep Soler Clavé.jaume Vidal
Xufré (mort, 3 maig), pages, regidor diverses
vegades i alcalde de Vilanova desdeljuliol de

'1907 fins al novembre de 1909.

Vilanovins nascuts i morts el 1914
Naixernents: Francesc Serra Novas (nascut,
7gener), escriptor; Pau Roig Estradé (nascut,
24 gener), pintor; Conxita Ventosa Pinilla


