
. r

EL TERRITORt URBA.
DE VILANOVA I

LA GELTRU

Apunts per a un estudi de millora de la situació actual
(CAP. IV) LA GELTRU

Aquest estudi tanca l'análisi del territori urbá que havia iniciat en aquest butlletí (rnarc
de 1988); mancava només el barri de la Geltrú i, malgrat un lIarg parentesi, he volgut
acabar I'estudi seguint els mateixos parárnetres que m'havia imposat al comencarnent
per donar contingut a la formulació deis diferents districtes o sectors que formen
aquest barrio

1. CASC DE LA GELTRU
2. EL PALMERAR
3. L'HORT DEL CASTELL
4. ELS SET PECATS MORTALS

5. EL CARRER CORREU
6. EL GRUP ARMANYA
7. EL TACO
8. EL PEDRO
9. EL LLlMONET

1. El Case de la Geltrú corres-
pon al nucli historie de la ciutat,
bastit damunt un inapreciable
turonet. Un document del 999
ens dóna la primera referencia
amb el nom de Villa Episcopa-
le, per bé que també podria
tractar-se de la Quadra de la
Bisbal que s'esmenta en segles
posteriors vara el tarrent del
Llimonet. El 1080 surt docu-
mentada amb el nom de Gui-
saltrud; els bisbes de Barcelona
la tenien infeudada als descen-
dents de Mir Geribert, que amb
el temps foren senyars de Ri-
besoPassa a diversos lIinatges
i no sera fins el 1576, que els
darrers senyars, els Sanjust,
vendran el castell i el terme de
la Geltrú al municipi que, des
del 1368, formaven la propia
Geltrú, Vilanova de Cubelles i
Cubelles.

Avui dia és un districte mig
oblidat on perduren encara
molts edificis i cases antigues
agrupats a I'entorn deis carrers

estrets i tortuosos que giren al
voltant del castell i de l'esqlésia
de Santa María. Sol passar que
lIurs propietaris s'estimen més
vendre I'immoble i no pas 110-
gar-Io, ja que, si ho fessin, hau-
rien d'invertir molts diners en

I'arranjament. A voltes la venda
no es materíalitza i esdevé el
perill d'ensulsiament definitiu.
Manté, pero, la Geltrú, el seu
encisador aire pagesívol dins
una sorprenent rusticitat arqui-
tectonica, esquivant els podero-
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sos tentacles de la ciutat nova.
Cal elogiar aquelles famílies
que, desafiant la migradesa de
serveis que el barri ofereix,
decideixen establir-s'hi amb
I'anhel de cercar la pau i la
tranquil.litat que, de ben segur,
no trobarien a I'altra banda del
torrent.

2. El Palmerar era la zona
deshabitada que separava el
Casc de la Geltrú del primitiu
nucli de la vila nova; el toponírn
deu reflectir l'extstencta d'abun-
dants margallons. De temps
immemorial, hi havia un pont
que traspassava el torrent de la
Pastera per accedir al castell.
No fou fins el 1831 que es
cobrí el primer tros del torrent,
convertint-se en placa tot I'espai
situat al davant del pont del
Palmerar.

Ens diu la historia que
aquest districte fou motiu de
plets al lIarg del temps per
geltrunencs i vilanovins -entre
1373 i 1632-; en el darrer plet,
els geltrunencs al.legaren a
favor seu adduint que els rec-
tors de la seva parroquia ja feia
quinze anys que administraven
els sagraments als pobladors
del Palmerar.

Aquest districte compren el
carrer Freixes, la placa Llarga,
la placa del Pou i els tres car-
rers del Palmerar, que comuni-
quen ambdues places. En I'ac-
tualitat, malgrat que són molt
estrets, suporten un intens tran-
sit rodat.

La placa del Pou és un punt
neuratqtc de la ciutat per bé
que torea desvaloritzat. Fins
I'any 1374, s'hi va celebrar el
mercat conjunt de la Geltrú i de
Vilanova, segons conta I'histori-
ador Pare Garí. El nom pot
provenir de t'existencia d'un pou
comunal a la placa: la font que
ara hi ha, construtda el 1861,
és dedicada a .l'arqcebísbe
Francesc Armanya.- -
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3. L'Hort del Castell correspon
a l'eixamplament del barri antic

a extramurs quan varen comen-
car a urbanitzar-se les terres de
conreu del pagesos geltrunencs.
Aquest toponirn cal recuperar-lo,
jaque, malgrat el procés cons-
tructiu que s'hi ha generat i la
població que I'habita, no hi ha
cap altre nom que defineixi
millor la uniformitat d'aquest
sector.

L'Hort del Castell és una
partida ben documentada en el
cadastre del 1739, compresa
entre el Torrent de la Terrosa i
el Camí Nou (perllongació del
c. Sant Crístotol, passant pel
mig del Museu del Ferrocarril i
arribant a mar pel c. de la Fas-
sina -oficina-). L'altre camí, el
Vell, era anomenat precisament
de I'Hort del Castell, que des
del Portal de Sitges feia cap a
mar vora I'estany de la Piera o
de la Geltrú. En un altre mo-
ment descriurem la quantitat de
sínies edificades en aquesta
zona, tot i que ben poques
resisteixen I'imparable creixe-
ment urba (la sínia del Gall o la
sínia Pujó).

L'eix vertebrador d'aquest
districte és la Rambla del Cas-
tell, que traspassa la carretera
Vella per abocar-se a la nova o
Rambla Transversal, ja que les
oependencles de la RENFE
impossibiliten I'allargament. Ha
estat en els anys setanta que

s'han colmatat totes les iIIes,
per bé que sense edificis es-
pectaculars. Els habitatges so-
cials de la fabrica Marques i els
Blocs RENFE hi han quedat
integrats tot i vorejar I'envellit
camp de futbol.

4. Molts vilanovins no saben on
són els Set Pecats Mortals.
Poc més de mitja dotzena de
cases arrenglerades a la riba
esquerra del torrent de la Pas-
tera, just abans que aquest
enceti el curs subterrani sota la
placa de les Casernes. El topo-
nim no deu ésser gaire antic i
deu fer referencia a alguna
activitat immoral que portava a
la perdició de les animes.
Aquest petit districte, deslligat
de qualsevol altre, té bones
perspectives de creixement a
causa de la proximitat del cintu-
ró de ronda.

5. Entenc el carrer Correu com
la veritable via que separa la
Geltrú de la Vila Nova. Carrer
de transít obligat des que deu-
ria obrir-se, assoleix de ben
segur avui dia un pas de vehi-
cles desmesurat que contrasta
amb la migradesa comercial i la
proximitat de les tacanes que
es miren davant per davant.
Atresora tot un seguit de cases
del tombant de segle que do-
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nen I'esquena al torrent de la
Pastera. Contradictoriament,
aquesta via, coberta entre el
1831 i el 1894, i a desgrat de
les intermitents ensulsiades,
desperta ara amb una empenta
comercial i ciutadana que fins i
tot sorpren. En bona mesura hi
ha contríbutt la reconversió de
la Paperera en Centre de For-
mació Ocupacional i la ins-
tal.lació de petits tallers. Així,
doncs, definim aquesta allargas-
sada IIenca compresa entre el
tortuós carrer de la Unió i el
dreturer carrer Correu -també
carrer Padua-, des del carrer de
la Peixateria fins a la Rambla
Transversal, com el resultat
d'un espai encotillat entre dues
vies proximes de comunicació
rápida nord-sud.

6. El Grup Armanya és un
conjunt d'edificis añtats pero
agrupats dins una estructura de
vemat, destinats a habitatges
socials i adjudicats per sorteig
el 1963 per satisfer la necessi-
tat d'una part de les famílies
immigrants d'aquella epoca. Tal
com solia fer-se aleshores, la
barriada s'edíñca als afores de
la ciutat, fet que dificulta la
integració social deis seus habi-
tants.

Francesc Armanya fou un
religiós aqustiníá, nat a Vilanova
el 1718, que assolí carrecs de
molta responsabilitat dins la
jerarquia ecíesíasttca en ésser
nomenat bisbe de Lugo i arque-
bisbe de Tarragona.

7. La barriada del Tacó esta
assentada damunt I'antiga parti-
da deis Crespallins, topónirn
esmentat en el Capbreu de la
Geltrú de I'any 1591. Un segle
i mig després, subsistia aquest
nom en una forma més correc-
ta, Crespellins, que figura en el
cadastre de Vilanoya i la Geltrú
del 1739. Correspón a una
partida de. terra que' comprenia
tota la barriada del Taqó i la
zona que lIinda amb I'empresa
Griffi, actualment travessada per

la variant de la C-246. El camí
deis Crespellins discorria, més
o menys, per I'actual carretera
de Vilafranca. La primitiva car-
retera passava pel torrent del
Llimonet o de les Fembres.

El nom de Crespellins fou
oblidat i substiturt pel del Tacó,
o més propíament Pujada del
Tacó. Quan al principi deis
cinquanta es procedí a I'ordena-
ció d'aquesta barriada anarquíca
nascuda per la iniciativa de
diverses famílies d'immigrants,
hom proposa batejar-Ia amb el
nom de Fuensanta, en record
de la verge patrona de Múrcia,
per tal de bandejar el despectiu
Múrcia-Xica que els vilanovins
volien imposar. El toponirn de
Fuensanta resta únicament al
carrer principal.

El vial més baix d'aquest
velnat, situat a la part de lIe-
vant, solament té cases a la
cara oest i els seus ocupants el
denominen carrer del Muro,
possiblement a causa deis mar-
ges que el precediren i que
encara subsisteixen a la part de
migdia, entre les sínies Cansa-
lada i Granja Betes. Per recor-
dar el tradicional i oblidat topo-
nim que corresponia a aquesta
barriada, hom ha donat el nom
de carrer deis Crespellins al
sector actual del dit carrer del
Muro i a la perllongació que
s'obríra fins al vial de ronda. En
I'actualitat, la barriada ha millo-
rat molt els serveis i sembla
socialment més unida a la ciu-
tal.

8. El Pedró és un sector a
extramurs de la Geltrú que
ocupa I'inici del camí de Vila-
franca, a IIevant del torrent del
Llimonet. En el Capbreu de la
Geltrú del 1591, aquestes terres
pertanyien a la Quadra de la
Bisbal -possiblement depenent
del castell de la Geltrú-, per bé
que el toponirn de Pedró s'es-
menta conternporániament al de
la Bisbal. L'etimologia és incer-
ta, tot i que té més credibilitat
t'exístencta d'una fita o pedró
vora l'nípotetíc portal que ence-

tava el camí de Vilafranca, que
no pas el d'una edificació per al
servei d'empadronament.

El carrer principal és el de
Santa Magdalena -també el
camí menava a I'ermita de
santa Magdalena-, popularment
conegut per carrer deis Gitanos,
per on encara avui els vilano-
vins s'adrecen al cementiri o bé
es comuniquen amb les barria-
des del Tacó i del Grup Arma-
nya: amb la implantació de
I'IES "Joaquim Mir" hom hi
aprecia un augment en el flux
de gent jove. Malgrat aquests
aspectes, és un districte mig
oblidat i, per tant, mancat d'una
necessána intervenció estructu-
ral.

9. El torrent del Llimonet té
I'inici vora la masia del Notari.
Tot i el seu curt recorregut,
recull un cabal apreciable quan
descarrega alguna tamborinada
d'estiu. El seu curs esdevé
subterrani poc abans de la seva
afluencia al torrent de la Paste-
ra, vora la placa de les Caser-
nes.

El toponim és ben viu enca-
ra, especialment per als que
viuen en aquest districte delimi-
tat a tramuntana pel nou cinturó
de ronda.

L'edifici més ernblernatíc és
I'antiga casema militar, que
també dóna nom a I'espaiosa
placa que Ii dón relleu. Aquesta
construcció fou pagada pel
poble perque aquest ja no fos
molestat pels sovintejats allotja-
ments de tropes en cases parti-
culars. Al cornencarnent deis
anys seixanta fou transformat
en Pavelló d'Esports.

Antoni Sagarra i Mas
juny de 1993
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