
Incendi, pillatge i
destrucció de
Vilanova i la Geltrú
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Introducció 1714 fué esta vi Ila horrorosa-
mente saqueada é incendiada
en su mayor parte por las tro-
pas que sitiaban la ciudad de
Barcelona".
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La primera notícia del que va
succeir a la nostra vila aquell
dia de l'any 1714 la tenim en
el ffDICCIONARIO GEOGRÁ-
FICO UNIVERSAL, dedicado a
la Reina Nuestra Señora. Tomo
X, Barcelona 1834ff

• A la pagi-
na 738 es Ilegeix: "En el año de

De I'any 1860 és el Ilibre del
pare Garí "Descripción e his-
toria de la villa de Villanueva
y Geltrú". A la pagina 83 ens

•

FELIPE V

yod
Fetlp Vpogué reafitzar a Catalunya el que un rei absolut podio desitjar més. una organltzaciá
fiscal i de serveis centrafitzada tot tgnorantabsolutament elpassat deIsseussúbdlts, cosaque,
malgrat tot, no pogué arribar a fer a Castella.
Grava/de Felip V (Arxiu Hisloric de la Ciulal de Barcelona).

Grava! de Felip V (Arxiu Historie de la Ciutat de Barcelona), dins "Historia de Catalunya
del segle XVII fins als nostres dies", continuació de la "Historia Nacional de Catalunya"
d'Antoni Rovira i Virgili, volum IX, 1980, pág. 114.

diu: ffen el año 171-4 sirvió para
remediar la perentoria necesi-
dad de los habitantes de Villa-
nueva y Geltrú después que los
Voluntarios de Felipe V hubie-
ron saqueado y quemado la
villa". En les pagines 190 i 191
afegeix que davant la resisten-
cia deis barcelonins, els asset-
jadors estaven enfurismats per
les hostilitats deis sometents i
tercos de miquelets, desfogant
la seva rabia i despit contra el
poble catala. L'abril de 1714 es
va aixecar sometent general i
el 21 de maig, van venir per la
part de Sitges els voluntaris de
Felip V, que van matar una per-
sona que van trobar pel camí.
Els dies 23 o 24 van encerclar
la vila de manera més hostil i
arnenacadora, i van donar mort
a dos habitants a la rodalia. Del
dia 25 diu que fou horrorós:
"Villanueva fué invadida: el in-
cendio, el pillaje y la destruc-
ción perpetuaron la memoria
de aquel infausto día, el mas
triste y lúgubre de los anales
de nuestra patria! (oo.) Aterrados
sus moradores se escondieron
para no ser víctimas del furor
de los invasores que recorrian
la villa robando, saqueando y
pegando fuego por todas par-
tes. (oo.) muchos (deis habitants)
que á puerta cerrada evitaron
el primer golpe apelaron á una
estratagema que á no pocos
salió bien. Al ver el saqueo,
revolvieron y echaron por los
suelos los muebles de la casa,
otros á más, quemaron paja, y
paja y ceniza todo lo esparcie-
ron, y abrieron las puertas, así,
al entrar los saqueadores al ver
la casa revuelta y las señales de
fuego por tierra la dejaban por
saqueada. (oo.) Consternados
los habitantes al ver el desen-
freno y licencia de la soldades-
ca, el pillaje y el saqueo, y el
fuego devorador que consu-
mía sus hogares (oo.) á primeros
de Junio (1714) se llevaron en



rehenes á varios propietarios
de la villa¡ y los encerraron en
la cárcel del Preboste gene-
ral en el campamento frente
de Barcelona. Alli consumidos
de pena y aflicción murieron
D. Pablo Pollés dia 27 de Ju-
nio de 1714¡ y D. Juan Papiol
dia 10 de Julio. (...) Ahogada la
población por no saber como
pagar la contribución llamada
de "Cuarteles de invierno", dia
22 de Octubre del año 1714
convocaron Consejo general
(...) resolvieron imponerse un
venteno sobre los frutos¡ y en
el dia anterior (21 de Octubre)
fueron elegidos D. Juan Fuster,
D. Bartolomé Soler¡ D. Juan Se-

rra y D. Francisco Fuster, para
que juntos con un señor Jura-
do y Notario recorriéran la villa
para reconocer las casas que
habia buenas y quemadas. 1/

Divuit anys després del pare
Garí, el 1878¡ Josep Coroleu
publicava la "Historia de Villa-
nueva y Geltrú" i, en la pagina
209 escrivia: "Barcelona estaba
sitiada defendiendo el poster
baluarte de los fueros catala-
nes cuando el enemigo entró
en Villanueva á saco (...) sal-
vándose tan solo unas 80 casas
de las 500 que contaba la po-
blación¡ segun consta en unas
memorias escritas por D. José

Urgellés¡ testigo ocular¡ cuya
vivienda fué saqueada por un
sargento de guardias valonas".

El "Llibre Verd" de Manuel Ma

Almirall del Can; és de l'any
1892. Fa esment de: "Deu lo
terme y universitat de Ribas un
moltó me prengué per fer un
present al General que esta-
ba en Vilanova al temps de la
crema y saqueitg de dita vila
en lo juny(?) de 1714¡ que val
81liuresl/.
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Posats ja en el segle XXI l'any
1949¡ l'Albert Virella, en el seu
Ilibre "lmatqes de la ciutat i de
la comarca". pagines 43 i 80¡
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Mapa delcorreqirnent de Vilafranca del comte de Darnius, 1716 (ICC), dins "El Penedés a la Catalunya del segle XXI. XXI Jornades
d'Estudis Penedesencs", In~itut d'Estudis Penedesencs, 2012, pago 25.
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Exercit espanyol:
1. Cavalleria, Dragons.
2, Sapador.
3. Coronel d'infanteria.
4, Capitá general.

Dibuix ~e l'exercit espanyol, dins la "Historia Militar de Catalunya", de F. Xavier
HERNANDEZ, volum 111,2004, páq. 239,

descrivia: "Durant la guerra dita
de Successió, Vilanova, com en
les passades bregues, imita la
conducta seguida per la capi-
tal del Principat i, per aquesta
causa, no 5015 fou víctima de
l'horrorós saqueig del dia 25
de maig del 1714, sinó que
amb el decret de Nova Planta
va veure totalment variades les
seves tradicionals institucions
municipals. (...) El 25 de maig,
les forces filipistes entraven a
saqueig, per represalia, a la
nostra vila".

Sis anys després, el 1954, José
Ma FREIXA OLIVAR en el "Bole-
tín de la Biblioteca - Museu Ba-
laguer", 5a epoca, comentava
en la pagina 148: "Las revolu-
ciones sociales y la guerra civil
contra Juan 11 pasaron velada-
mente por nuestro término, y
las revoluciones de Catalunya
en defensa de sus libertades
contra Austrias y Borbones,
tampoco afectaron - salvo en
el saqueo de 1714-, de forma
particular a Villanueva, alejada
del trinomio de comunicacio-
nes Tarragona - Vilafranca - Bar-

celona, que subsistió hasta el
ferrocarril por la costa",

De l'any 1978 tenim una versió
sitgetana. Ignasi Muntaner, en
el seu Ilibre "Sitges i els con-
flictes catalans deis segles XVII
i XVIII", pagines 67/68, comen-
ta que el marques de Poal (de
les forces catalanes), "de pas
pel Penedes, va oir que els
borbónics havien fet arribar a
Sitges 200 infants i 500 cavalls,
per a reforcar la guarnició. Va
apressar el pas i sense parar
en tota la nit va arribar a les 7
del matí del dia 25 a la vista
de la vila. Allí li comunicaren
que els castellans havien enviat
tota la guarnició sitgetana, ex-
cepte 100 homes, a Vilanova
a impedir la sortida d'Armiges
i apoderar-se al mateix temps
de la població. S'hi dirigí im-
mediatament i hi arriba a les
11, a punt d'agafar entre focs
creuats de dintre i fora els cas-
tellans, obligant-Ios a fugir a
Cubelles. Poal descansa a Vila-
nova tot aquell dia. i l'endema
marxaren tots cap a Sitges. Fa-
cilment s'apoderaren de la vila

i fins a dues torres del recinte
emmurallat, pero no pogueren
passar endavant".

La troballa

Fins ací, tot el que sabíem
d'aque!l trist afer. Ara, 300 anys
després, la casualitat ha desit-
jat que en l'Arxiu Historie Co-
marcal trobéssim un document
amb data de l'any 1716 que
porta per títol: "Memorial de
Casas se troban en la pnt. Vila
de Vilanova y algunas separa-
das de dita Vila, quants apo-
síentos, afrontacions, Ilóguer
sen auria, estimació de elles".
No cal dir que el document és
importantíssim, car ens dóna
una idea de com era la vila en
una epoca de migrada infor-
mació urbanística, previa a un
eixample del segle XIX molt
més conegut.

Ens preguntem: ¿Aquest docu-
ment són les "memorias escri-
tas por D. José Urgellés, tes-
tigo ocular, cuya vivienda fué
saqueada por un sargento de
guardias valonas", que cita Co-
roleu? No ho sabem, pero "la
vivienda saqueada" podria ser
la casa cremada que el sastre
Josep Urqelles tenia en el ea-
rrer d'en Canyís, actual Palme-
rar de Baix. D'aquesta casa i de
la resta que foren incendiades
en parlarem en descriure-Ies
carrer per carrero

Descripció de les cases
existents en els carrers
de nominació popular

El document cornenca amb un
Ilistat de dos folis encapcalant
la "Descripció de Casas se-
paradas de la pnt. Vila", on
són citats els propietaris de les
masies i cases de sínies, sen-
se donar-ne el nom ni la seva
exacta situació, pero especifi-
cant si estan o no habitades, la
seva distancia a la vila, si tenen



un o dos pisos (alts) i els allot-
jaments (aposentos o aposíen-
tos). Tota casa tenia un valor i
un número identificador.

A partir del foli 3 hi ha la
"Descripsió de Casas situa-
das en la pnt. Vila" per ca-
rrers, cornencant pel carrer
Major. Aquesta relació és si-
milar a I'anterior: propietari,
alts, quantitat de cambres, qui
l'habita (el propietari o un 110-
gater) i la situació de cadascu-
na d'elles seguint el sistema
de punts cardinals, és a dir,
indicant els veins de sol ixent,
de migdia, de ponent i de tra-
muntana. Una afrontació de la
casa donava al carrero Si la casa
del carrer Major tenia la facana
a migdia, allí hi havia el carrero
Si la casa donava l' esquena
al sol, el carrer era a tramun-
tana. Semblant en els carrers
paral-lels al carrer Major. En
els vials tracats de nord a sud,
les facanes miraven a Ilevant o
a ponent. Finalment, s'afegia
el seu valor, diguem-ne ca-
dastral. l.óqicarnent, la casa
cremada no tenia valor o en
tenia ben poc.

la relació és plena de cases
cremades, en part cremades
o mig cremades. Pel que fa
a les cases fora vila, sois n'hi
havia una, de perjudicada, la
casa de Salvador Padrós, que
distava de la vila "dos tirs de
fusil". Constava d'un alt, sen-
se habitació per estar crema-
da i era confrontada en el nú-
mero 1611. Efectivament, en
l'Estadística Rústica de I'any
1725, hi consta que el paqes
Salvador Padrós tenia una sínia
en el camí de l'Hort del Castell,
també corregut per camí vell
de Sant Cristófol o de l'Estany
de la Geltrú. ;,

Pero si entravern a la vila, po-
dríem imaginar com'jdeuria fer
feredat la quantitat d'edificis

cremats, part cremats o part
derrurts. En la transcripció fem
esment deis propietaris damni-
ficats per si avui encara resten
descendents en dites cases. En
el treball afegim I'únic planol
que tenim del segle XVIII. Es
de I'any 1751, de qua n es volia
construir una caserna. Es troba
dipositat a Simancas i reproduit
en la revista de la Gran Penya
de l'any 1990. La seva obser-
vació ajudara a comprendre el
text que segueix a continuació.

Transcripció comentada
carrer per carrer

En el carrer Major hi havia
seixanta-nou cases, d'elles tret-
ze de cremades i sis en part
cremades o en part derruides,
és a dir, un total del 27,5 % del
carrero Eren cremades les de
Pau Rafols, Ramon Garí (part
derruida), Pere Olivella, Ramon
Escardó, Jacint Rates, Pau Pas-
qual, Josep Ballester, Francesc
Escardó, Pere Mártir Alba, Jo-
sep Gramatges, Antoni Balles-
ter (part cremada), Francesc
Posas (part derruida), Ramon

Ballester, viuda de Magí Escar-
dó (part derruida). Josep Soria-
no, Antoni Golada, Pau Lluri,
Joan Romeu (part derruida) i
Joan Llanussa (part derruida).
Cal aclarir que les facanes que
miraven al sol de migdia, al seu
darrere hi tenien la muralla. La
casa de Darnia Arloví limitava
a tramuntana amb el trull de
I'església de Sant Antoni, que
dona nom a I'actual carrer de
les Premses. Un edifici de tres
plantes era possessió del mar-
ques de Torralba, senyor de la
quadra d'Enveja.

Pel que fa al carrer del Mig
(juntament amb el després se-
gregat carrer de la Lluna, car
passava per la placa Major,
on hi havia la Casa de la Vila,
i arribava a la pla~a Llarga),
foren comptades quaranta-
cinc cases, de les quals eren
sis cremades i tres en part cre-
mades, o sigui, un 20 % del
total. Cremades eren les de
Pau Alba, Jaume Alegret (part
cremada), Pere Rovira (part cre-
mada), la viuda Isabel Gassó,
la viuda de Francesc Padrós,
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Exércit cspanyol (1707·1714):
1. Cavalleria, Dragons.
2 i 3. Guardies valones:
granader j Iuscller.

Dibuix de I'exércit espanyol (1707-1714), dins la "Historia Militar de Catalunya", de F.
Xavier HERNANDEZ, volum 111, 2004, pago 241.
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Antoni de VillarroeL
Rccrcació a partir
d'iccnogrnfia d'ópoca.

Dibuix de membres del brac militar catalá, dins la "Historia Militar de Catalunya",
de F. Xavier HERNÁNDEZ, volum 111,2004, pago 219.

Antoni Ferrer, Jaume Sola,
Gabriel Torrents (part cremada)
i Josep Montserrat.

Ens situem en el carrer de
l'Església (aleshores un tot amb
l'actual carrer de Sant Antoni, ja
que cornencava en la placeta
de l'Església i també arribava
a la placa Llarga), on hi havia
cinquanta-quatre cases. Onze
eren cremades del tot i qua-
tre en part ,cremades o en part
derruides. Es a dir, un 28 % del
total, Els seus amos eren Joan
Esclus (part cremada), Josep
Nadal, Antoni Rossell (part cre-
mada), Joan Galtés, Joan Prats,
Pau Rossell, Joan Alegret (part
derruida), Antoni Ballester, el
doctor Josep Troch, Bartomeu
Rafols, Josep Romeu (part de-
rrulda), Josep Totasaus, la viuda
de Francesc Alegret, viuda de
Francesc Ballester i Joan Escar-
dó. Alguns edificis donaven a
la pla~a Major, on hi havia la
Casa de la Vila, mentre que al-
tres afrontaven amb el raval de
Mar, és a dir, el que es forma a
migdia de la muralla.

Anem ara al carrer Nou, on són
comptades vint-i-sis cases, de
cremades tres i, en part crema-
des o en part derruides dues
més, en aquest cas un 19%.
Eren les de Bartomeu Sola (part
derruida), Joan Sabria (part cre-
mada), Jaume Romeu, Joan Ro-
meu, Pere Casas, Aquest carrer
també limitava a migdia amb el
raval de Mar.

Entrem en el carrer deis Capu-
txins, que aleshores cornencava
en el carrer de Sant Pere i aca-
bava en la placa deis Cotxes,
en el camí d'Adarró, davant
el convent deis Caputxins. A
partir d'aquí, seguia amb l'antic
nom de camí de Mar. En el
tram on avui tenim I'edifici de la
Talaia i la vema deis Cabanyes
existien quatre cases, i la de la
cantonada, de tres plantes, ja
era habitada pel mariner Josep
Ballester, alies Coloma. Anys
després, el 1774, un deis seus
descendents, ocupant l'espai
de la casa del costat de mar, hi
construí el nostre casal. En el
carrer existien trenta-nou cases,

d'elles onze de' cremades, que
representen un 28%. Són les de
Sebastia Teixidor (veina del Co-
loma), hereus d'Antoni Goma
(ara Cabanyes), Joan Sabria.
Felix Goma, Miquel Puig, Pau
Safons, viuda de Magí Rossell,
Jeroni Güell, Josep Puig, viu-
da de Francesc Massana i Joan
Llamosí.

Ens traslladem al carrer de
la Pescateria (nom que tenia
l'avui carrer de Sant Pere, vial
que s'havia configurat dins el
raval de Mar, ocupant ~I vall
de la muralla), també amb
trenta-nou cases, d'elles cinc
de cremades, que representa
gairebé un 13%. Els seus pro-
pietaris eren Joan Urqelles, la
viuda de Joan Escardó, Pere
Miller, Francesc Mas i els he-
reus de Sebastiá Dornenech.
Una casa sense cremar era de
Josep Plana dit Baró de la
Pescateria. Pel cantó de po-
nent, i en direcció a mar,
s'iniciava el carrer de les Sí-
nies, que després fou el de
Sant Gervasi, altrament dit
"rasa del Sec" (1726).

A la primeria del segle XVIII la
placa de les Cols ja portava
aquest nom, quan des de 1570
era coneguda per la placa de la
Parellada l, fins i tot, per placa
de l'OIi (1648). Hi havia vint-i-
dues cases, i de cremades cinc,
que corresponien a Lluís Nin,
Magí Güell, Francesc Miró, la
viuda de Josep Escardó i la viu-
da de Josep Guardiola. Aques-
tes eren el 23%,

En el carrer d'en Clariana,
que és I'actual carrer de Santa
Madrona, hi van comptar cin-
quanta-vuit cases, D'aquest to-
tal n'hi havia vuit de cremades,
que representen el 14 %, Els
amos eren Francesc Torrents,
Josep Rossell, Antoni Torrents,
Silvestre Sala, Joan Artus, Fran-



cesc Almirall, Pere Soler i Joan
Buquets. En el carrer d'en Cla-
riana, la casa de Josep Vidal
servia de "quartel" per a la
cavallerissa deis cava lis, el solar
d'lsidre Claramunttambé servia
per a cavallerissa de cavalls i la
casa de Josep Ivern s'utilitzava
de magatzem. Aleshores, com
que encara no teníem caserna,
soldats i cavalls s'allotjaven per
diverses cases de la vila. Les
cases més riques estatjaven els
oficials. El carrer el creuaven
unes "travessies", de les quals
no en diuen el nom ni si eren
lIargues o curtes, evidentment,
després conegudes per carrers
de Sant Pau i de Sant Joan.

A continuació hi havia el carrer
de la Parellada, després carrer
de Sant Antoni de Padua. En
aquest vial, de les cases situa-
des a la banda de lIevant, els
darreres donaven al torrent
de la Pastera. Eren un total de
vint-i-vuit cases, de les quals
van trabar quatre de cremades
i una mig cremada, és a dir, un
18% de destruides, de Pere
Gassó, Joan Alegret, Isidre To-
rrents, Gabriel Ferrers i, la mig

F",ellers de muntanya (nnquelcrs).
Rccrcació a partir de gravars
i rnjoles d'oñci.

cremada, de la viuda de Jaume
Guasch, que encara hi habitava.

La relació seguia amb el
Raval de Sant Antoni, o sigui,
la sortida de la vila en direcció
a Cubelles. En aquesta barria-
da hi havia els carrers de Sant
Antoni, de I'Hospital i deis
Corrals. Actualment, els dos
primers donen nom a uns al-
tres vials prapers a I'hospital
deis Josepets. Llavors, el que
després sera el carrer de Sant
Francesc encara era conegut
per la riera de Sant Antoni, i
el carrer de Santa Anna, més
que un carrer era una rasa que
desguassava a la riera anterior,
que a la vegada desembocava
a la rasa del Miquelet. En el
raval sumaven un total de qua-
ranta-tres cases, una d'elles era
la que servia d'hospital, en la
qual existia una capella dedi-
cada a Sant Antoni, que havia
estat beneida I'any 1664. En
el raval es comptaren catorze
habitacles cremats i quatre de
mig cremats encara habitables,
fent divuit incendiats, un 42%,
<;0 que representa la barriada
on hi hagué més destrucció.

•• ..>

Di~uix de rniquelets catalans'ldins la "Historia Militar de Catalunya", de F. Xavier HER-
NANDEZ, volum 111,2004, pág. 229.

Les cremades eren de Pere
Sola, Miquel Romeu, Bartomeu
Ballester "Cordí", el mariner
Joan Posas, Joan Sama, la viu-
da de Josep Ballester, Magí Pla,
Francesc Carbonell, Salvador
Dornenech, Pau Estaper, Pau
Urqelles, Pere Rovira, Cristófol
Montserrat i Joan Llanussa. Les
mig cremades pertanyien a
Magí Escardó, Miquel Ventosa,
Ramon Riba i Francesc Gairalt.
Per la part de tramuntana hi ha-
via algunes cases que limitaven
amb la muralla.
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Els intendents passaren a la ba-
rriada del Palmerar. En aquell
temps, eren coneguts els ca-
rrers del Palmerar o d'en Can-
yís (Palmerar de Baix), el carrer
primer del Palmerar (Palmerar
del Mig) i el segon carrer del
Palmerar (Palmerar de Dalt)
que, com sabem, van de la
placa Llarga a la pla~a del Pou.
Aleshores, el carrer de Freixes
era, i fou durant més d'un se-
gle, el "carreró d'en Freixes",
que duia del portal d'en Plana
del capdamunt de la placa Llar-
ga a la placa del Pou. Per cert,
la placa Llarga, que ja existia a
I'any 1571 i esta molt documen-
tada per haver-hi nombrasos
portals d'entrada en edificis,
en el memorial s'esmenta man-
tes vegades, pero sempre com
afrantació de cases deis carrers
adjacents. No hi ha constancia
de cap casa en la placa L1arga
ni en la pla~a del Pou.

•

En el carrer d'en Canyís hi havia
nou cases, d' elles tres de crema-
des, és a dir, un 33%, propietat de
la viuda del mariner Josep Mas-
sana, Josep Guasch i del sastre
Josep Urqelles. En aquest carrer,
en una casa que encara porta la
data de 1610, hi vivia la viuda de
Baptista Montserrat, avantpas-
sat deis Torrents de la torre de
l'Onclet, habitatge que segueix
essent possessió d'aquesta
família.
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Plánol de Vilanova i la Gel!rú de I'any 1751 conserva! a Simancas. Gran Penya núm. 8, 1990.

Si passem al carrer primer del
Palmerar ens trobem amb dot-
ze cases, totes elles habitades,
és a dir, cap de cremada. En
canvi, en el carrer segon del
Palmerar -on hi vivia Francesc
Freixes, que donava nom al
carreró del darrere- comptaren
dinou cases, amb una sola de
cremada inhabitable de la viuda
de Joan Roig, que representa el
5% del carrero

Des de temps immemorial, per
rnitja d'un pont damunt el to-
rrent de la Pastera, s'entrava a
la Geltrú pel carrer de les Ro-
ques, tot i que del carrer del
Pontja se'n té notícia l'any 1591.

Hi havia trenta-quatre cases i en
una d'elles, situada davant del
castell, hi vivia el mariner Fran-
cese Armanya, pare del que fou
arquebisbe de Tarragona I'any
1785. Eren cremades les de Jo-
sep Faulet, Jaume Brunet i Joan
Torras, mentre que amb una
part cremada ho eren les de Jo-
sep Sola i Pere Pasqual. Les cinc
incendiades representen el
15%.

En el carrer del Pont Nou (des-
prés del Cinto) - vial que unia
la Geltrú amb el futur carrer
de Santa Eulalia per mitjá d'un
pont construit I'any 1710 -, no-
més hi havia nou cases, de les

quals, cremades ho foren les de
Josep Guardiola i la de Fran-
cesc Mauri, és a dir, un 22% de
destruides.

A continuació detallaren els edi-
ficis de la placa deis Lledoners
i carrer de Bonaire, tots a la
vegada, en un nombre de qua-
ranta-quatre cases. Els habita-
des del cantó de migdia tenien
la muralla al darrere, fortificació
que després dona nom al carrer
de la Muralla. Sois cremaren
sis cases, un 14%. Foren les de
Cristofol Lluís, Antoni Montse-
rrat, Joan Roig, Jaume Escofet,
de la viuda d'lsidre Rossell i de
Pau Roig.



Ouan van acabar amb la inspec-
ció anterior, van passar al ea-
rrer primer del Ravalet (actua I
del Ravalet). Els darreres de les
cases de la part de IIevant limi-
taven amb la muralla, que des-
prés donaren IIoc a les facanes
del carrer de Barcelona, ales-
hores un camí situat fora murs.
El carrer el creuaven unes "tra-
vessies" o "carrerstravessers",
no sabem quins, i en el vial hi
havia el eeller de l'Església.
En aquest carrer comptaren
divuit cases, totes senceres i
habitades.

No succeí el mateix en les cases
del earrer segon del Ravalet

. (del Castell, car afrontava amb
la Rectoria), així mateix traves-
sat per "carrerons" sense nom.
Totalitzaren vint-i-set edificis,
d' ells dos de cremats, propietat
de Grau Sampsó i de la viuda
de Baptista Serra, que repre-
senten un 7,5%.

Resum

Fins aquí el memorial de I'estat
deis habitatges deis carrers
d'aquella vila, aleshores enca-
ra prou envoltada de muralles,
almenys darrere les cases del
carrer Major, en el raval de Sant
Antoni i darrere deis edificis deis
carrers de Bonaire i Ravalet.

Resumint, a la vila hi hagué
constancia de 595 habitatges,

deis quals varen patir incendi,
pillatge i destrucció 119, que
són el 20 % del censo Vilanova,
amb un centenar d'incendiades,
es va veure molt més afectada
que la Geltrú, en la qual només
foren cremats 19 edificis. La
part vilanovina més castigada
fou el Raval de Sant Antoni amb
un 42%. El seguiren el carrer
de l'Església i el deis Caputxins
amb un 28%, prácticarnent el
mateix que el carrer Major amb
un 27,5% d' edificis afectats.

Per finalitzar, la resposta a una
probable pregunta. Dos anys
més tard del memorial, el1718,
segons diverses fonts, la pobla-
ció de Vilanova i la Geltrú era de
1.711 habitants, amb una mitja-
na d'uns tres habitants per casa
que, més o menys, era la mitjana
catalana. Llavors eren pocs, pero
patien molt.

Carrers esmentats

Els que tenien nom són: carrer
Major, del Mig, placa Major,
carrer de l'Església, del Raval
(Sant Pere?), Nou, deis Capu-
txins, de la Pescateria (Sant
Pere), de les Sínies (Sant Ger-
vasi). placa de les Cols, carrer
d'en Clariana (Santa Madrona),
de la Parellada, del Pont, raval
de Sant Antoni (on hi havia els
carrers de I'Hospital, de Sant
Antoni, deis Corrals i el Camí
Ral a Tarragona), del Palmerar

o d'en Canyís, placa del Pou,
placa Llarga, carrer primer del
Palmerar, segon del Palmerar,
carreró d'en Freixas, carrer de
la Muralla (Argenteria), de les
Roques, de davant de l'Església,
del Pont Nou, placa deis Lledo-
ners, carrer de Bonaire, primer
del Ravalet i segon del Ravalet.

10.•..

Hi manquen els carrers que
ja tenien nom en els segles
XVI iXVII.
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