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La Geltrú, Vilanova i Cubelles van estor

durant molts anys unides en un sol

Consell Municipal 'que s'anomenava

així: Geltrú - Vilanova - Cubelles.

Diferents documents del segle XVI així ho

testifiquen. Malgrat Vilanova es deia de

Cubelles, tot i estar al costat mate ix de la

Geltrú, la nova població es trobava al

terme municipal cubellenc. Als voltants

de 1733 alguns vilanovins van adquirir

diferents terrenys per a destinar-los a les

seves pastures. Alxó no va ser rebut gens

bé pels cubellencs, que van presentar

una protesta a la Reial Audiencia de

Barcelona que, finalment va donar la

raó als primers i, a més a més, els va

autoritzar a posar fites per tal de delimi-

tar tot el territori que havien adquirit.

Després de nombroses picabaralles, que

van passar fins i tot per I'arrencament de

les ñtes per part deis cubellencs i la

replantació per part deis vilc:i\iOvins, el

clima de convivencia entre ambdós,
ve'lns no era massa bo. Tan era aixJque

més d'un cubellenc va acabar passant

alguna temporada als calabossos del

castell de la Geltrú.

Finalment, el 1768, Vila Nova de Cubelles

va passar a dir-se Vilanova i la Geltrú, o

millor dieVillanueva y Geltrú, ja que tota la

paperassa es va fer en costelló i va ser el

govern de Madrid el qui va donar els vist

i plau al convi. Dos segles després, el 1976,

la ciutat va obtenir el gentilici cotolo que

de sempre s'havia fet servir pero que no

concordava amb I'oficialitat.
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A principis del segle XVIII, Vilanova i la

Geltrú va patir directa i indirectament la

revolució francesa i la posterior pujada

al poder de Nopoleó, Elsfrancesos van

entrar a Barcelona el febrer de 1808.

Aquest fet va provocar que molta gent

de la capital i d'cltres" indrets de

Catalunya arribessin a Vilanova, que

tenia I'aspecte d'un lIoc més se9ur. Tot i

oixó. els francesos van entrar o la ciutat

al mes de desembre, després d'haver

passat pel port de l'Ordal, i van buidor

els magatzems de menjar. Aquest f'et

pero, no va eximir a Vilanova i la Geltrú

de la fama d'ésser una ciutat trcnqull-lo

ja que la principal via nopoleónico pas-

sava per Vilafranca del Penedési no pas

per la costa. Alxí molts forasters, general-

ment ríes. van seguir venint a Vilanova

mentre alguns guerrillers seguien fent la

guitza al trences per les muntanyes de la

comarca. Potser a causa doquest pro-

grés econórnic nou vingut Vilanova va

estrenar el seu primer enllumenat públic

el 1810.

És l'époco deis palauets de la família

Papiol - avui esdevingut un magnífic

museu rornóntíc de tots conegut i admi-

rat - al carrer Major, i el de la família

Guma davant del carreró del

Campanar. Elcarrer Major era ben bé el

centre de la ciutat tot esdevenint un

passeig burqés, Ben a prop d'aquests

indrets, al carrer que a hores d'ara porta

el nom de Joaquim Mir,es va construir la

Sala, als voltants del 1804. I en aquests

anys va esdevenir un important centre

de cultura on es van arribar a represen-

tar obres de teatre en cotolo. Anys des-

prés, el 1834, es va inaugurar el Teatre

Principal al capdamunt de la rambla. La

Sala, pero, no va estar el primer local

dedicat al món del teatre i la cultura a



Vilonovo i la Geltrú. Si bé a hores d'ara

no se sap quin era el seu emplac;;ament

exacte, és cert que d'antic ja s'havien

fet representacions teatrals a lesanome-

nades Premsesde Sant Antont que deu-

ria ser una mena de magatzem on es

premsava rcírn o olives i que es destina-

ria a altres tasques quan la temporada

el tenia desocupat.
I

De tota manera, i com es pot veure, el

centre de la ciutat es construo al voltant

de I'església de Sant Antoni. A rnés.

econorntcornent. Vilanova i la Geltrú

seguia sent una vila dedicada a I'agri-

cultura i al cornerc. principalment de vi.

que s'embarcava des de la platja fins a

poisos tant lIunyans com Rússia, Italia,

Puerto Rico, Filipineso Cuba.

Elsegle XIXva fer que la revolució indus-

trial es presentés a Vilanova i la Geltrú

com era próctlcornent inevitable.

L'exportació de vins va fer que alguns

vilanovins s'enriquissin rópldornent tot

derivant aquests diners a la implantació

de fabriques de telxlts que van fer

cporélxer la primeres rncquínes de

vapor a la vila. També va ser l'époco en •

que molts vilariovins van tornar ríesde les

colónies. ja fos a Cuba q¡ a les.Filipines,i. ,

esvan fer construir lescases palau de les·

que encara ara en podem ga'udir. I si a

I'any 1838 a Vilanova ja hi hcvlo una

.fabrica que es 'rnevlo rnercés una

rnóqulno de vapor, al 1849es creovó el

• primer cos públic de bombers voluntaris, .

i al 1855s'inaugurava.l'enllumenat públic

de gas, i ja s'havien fundat les primeres

associacions de treballadors per tal de

defensar el seusdrets.

Tomas Ventosa cedeix els terrenys - on

ara pode m veure la plcco de la Vila -

per construir una escola de segon

ensenyament. i el 1870es crea l'Ateneu

Obrer i. poc després, l'Ateneu de

Vilanova. Destacar també que a I'octu-

bre de 1884,Víctor Balaguer va donar la

seva biblioteca i els múltiples objectes

que havia col-tecclonot al lIarg de la

seva vida, juntament amb I'edifici que

havia fet construir, a la ciutat de

Vilanova.

Pero si bé la industrialització va accen-

tuar rópldornent la diferencia de clas-

ses, al món cultural les coses es van

desenvolupar també de manera rneteó-

rica. Elsnou rics van cornencor a donar

renom a les festes del Carnaval vilanoví.

El1842es va crear la primera escola ele-

mental pública i gratuIta, el 1860es crea

el Centre Instructiu Obrer, el 1866,Josep

) i
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Aquesta nova classe benestant provi-

nent de les colónles va cristal,litzar en

determinats homes deis qui encara avui

podem veure la seva petlodo, Ésel cas

de Josep Tomas Ventosa que portat pel

desig de fer gran la clutat on va néixer

va comprar els terrenys del convent deis

Caputxins per construir-hi la playa de la

Vila i l'Ajuntament - de clara influencia

colonial - i les escoles gratu'ites Ventosa,

Ventosa, que fins i tot va publicar la

coneguda novel-lo Los Misterios de

Vil/anueva, se'l pot veure encara a l'estc-

tua de la playa de la Vila i fa ben poc ,

se'n va descobrir una altra d'igual a 1'0-

germanada població cubana de

Matanzas,

També cal destacar Salvador Sama. que

va cedir I'edificl de les actuals EscolesPies

i del parc que porta el seu nom. O

Francesc Guma i Ferran que va promoure

la prolongació de la rambla Principal. i de

I'eixample vilanoví. o la construcció de la

toccno de I'església de Sant Antoni.

Pero I'obra que va marcar més el segle

va ser,amb gairebé tota seguretat. i gra-

cies a Guma i Ferran, la construcció de

la línia de Ferrocarril' Valls - Vilanova -

Barcelona, El 1877 Guma va aconseguir
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que el govern de Madrid aprovés el

decret pel qual es feia viable la possibili-

tat de crear aquesta línia férria que pas-

sava per les costes del Garraf. Eldesem-

bre de 1881 va circular la primera loco-

motora que va unir Barcelona amb

Vilanova i la Geltrú. Aixó va costar fer 14

foradades al massís del Garraf tot

emprant només pies, peles. explosius,

molt o'estorc i un capital que Guma va

reunir entre la seva fortuna, i la d'alguns

amics sEÍus vilanovins i d'altres de

cubans. Tot i oíxó. I'obra va provocar la

ru'lna económica del seu precursor i deis

seus ornlcs. segurament perqué es trac-

tova d'una obra clarament ovonccdo

als seustemps.

D'altra banda, també va emergir una

certa preocupació per la história local. i

en un breu termini de temps, es van

publicar dues obres en aquest sentit. El

1860 va aparéixer la Descripción é histo-

ria de la villa de Villanueva y Geltrú des

de su fundación hasta nuestros días de

José Antonio Garí y Siumell.Recentment

aquesta obra ha estat reeditada en edi-

crió facsímil per la Biblioteca Antina i I'e-

ditorial vilanovina El Cep i la Nansa. El

1878 Víctor Balaguer va promoure I'edi-

ció de I'obra del seu amic José Coroleu

sobre la historia de Vilanova.

Peró no tot van ser ñorsi violes alllarg del

segle XIX.La pobresa a la ciutat era evi-

dent i no era estrany el costum de repar-

tir racions de menjar als obrers que s'ha-

vien quedat sense feina. Durant el segle

van haver-hi tres guerres Carlines, una

invasió de francesos i es van perdre les

colónies anomenades d'ultramar.

La crisi es va fer notar a Vilanova i la

Geltrú. La pérdua de Cuba, Filipines i

Puerto Rico va fer desoporétxer el

cornerc ultramarí fent que indústries

locals tant importants com la deis boters

próctlcornent s'extingissin ja que a

aquest fet es va sumar la plaga de la

ñlloxero que va matar totes lesvinyes de

la comarca. Tot plegat va fer que la

indústria al voltant del vi i de I'aiguardent

desaparegués gairebé d'un dio per 1'01-

tre. Veritablement es tractava d'un gran

motor económic ja que els boters podio

ser un deis grups laborals més nombrosos

de la ciutat i la seva toreo va quedar

demostrada fins i tot quan I'any 1873 es

va proclamar la Primera República -

que només va durar onze mesos - i la

Societat d'Oficials Boters van plantejar

la defensa deis seusdrets.

Elsvaixells van cornericor a tenir moltes

dificultats per arribar cómodament a les

colónies i el cornerc tócll i el negoci rodó

va desaparéixer. Els diners van deixar

d'entrar a caixa i les alternatives econó-

miques eren quasi nulles.

Si a més sumen una crisi a la indústria

produido per una millora a la maquina-

ria, ja que I'antiga havia quedat desfa-

sado i resultava poc competitiva, no és

d'estranyar que entre el 1885 i el 1990, la

ciutat passésde gairebé 20.000 a només

14.000 habitants. El producte d'aquesta

devastadora resta,sismil habitants, esva

veure obligat a trobar altres indrets on

progressar.

Peró una nova forma d'economia que

tots coneixem perfectament. va arribar

a Vilanova i la Geltrú abans que a qual-

sevol indret de l'Estat.L'any 1902, Pirelliva

establir la seva fabrica a la ciutat tot

esdevenint la primera multinacional que

arribava al país. Elsegle XXfeia estrenar

Vilanova i la Geltrú com a part integrant

de la xarxa de centres obrers.
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