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La Rambla deVilanova
-Eix del Poble-

J

--------------
Albert Virella i Bloda

Ouan fa més de set segles nasqué Vilanova, l'eix
direccional del nou poblat era el camí ral que, venint de
Cubelles, passava el torrent a gual, contornava la Geltrú i
seguia cap a Sitges i Barcelona. El camí era tortuós, i així
sortiren les coses: un carrer Major que ningú no tingué
coratge d'adrecar i un parell més de carrerons quasi
paral.lels a l'abans esmentat. Era la fase larvaria. Abans de
passats dos segles, pero, el poblet degué murar-se -més
per mor de la pesta negra que no pas per defensar-se contra
el que ja se 'n deia I'enemic- entrant en la fase crisálida,
parionament amb la germana siamesa que era la Geltrú, i en
aquesta fase visqué ben bé tres segles més fins que, per
lIei de vida, devia rompre al premut capoll, saltant muralles i
expandint-se més enlla. amb uns ravals que, a no tardar,
superarien els antics nuclis.

Aixo era pel segle XVIII, durant l'epoca de la Casa
d'Austria. Aquells monarques de rels foranes propugnaren
una nova idea de fer pobles, que ja era practica normal
en moltes ciutats d'Europa i, sobretot. en les que s'anaven
construint de cap i de nou al continent arnerica. Des de
l'ernperador Caries 1, que es preconitzaren carrers rectes i
de certa amplitud, que permetessin el passatge de carros i
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carrosses. vehicles que, com qui diu, havien estat banits
des de la invasió deis barbars.

L'eix transversal.- A Vilanova la quadrícula deis Aus-
tries no arriba a veures enlloc. Calgué entrar al temps deis
Borbons perveure delineada la placa de la Verdura, o de les
cols. amb 66 m de Ilargada i 19 m d'arnplada. de la qual
sortia un eix transversal de creixement de lIevant a ponent,
l'aleshores carrer de Sant Gregori (avui partit en dos, Sto
Gregori i Aigua), que fou lorqull de tota una generació
entusiasmada pels 588 metres que tenia de lIargada. Pero
aquell eix, ben rnirat, era cridat a esdevenir secundario
Vilanova havia, aquell mate ix segle, descobert com d'irn-
portant era per al seu futur la platja que, aleshores,
semblava Ilunyana. El que calia era arribar a mar, bé i
cornodarnent.

L'eix principal.- No és que manquessin camins que
anessin de la vila a mar. N'hi havia dos, el camíXic i el camí
Gran. Papiol, l'anv 1790, els equiparava a "dos hermosas
carreteras ladeadas de huertas y casas" mentre que la
«Sociedad de Libertes». que redacta el «Diccionario Geo-
gráfico Universal» publicat el 1834, si bé elogiava "le
hermosa perspectiva que de suyo presenta,n sus frondosas



huertas", afegia, tot seguit: "si las altas paredes que las
cercan no impidiesen este agradable punto de vista ".

Si era o no qüestió de punts de vista, no ha sabem, pero
el cert és que quan es va pensar de tracar un eix principal,
perpendicular al carrer de Sant Gregori, que sortint de la
que seria placa de les Neus, arribés, dreturerament, a Baix a
Mar, abans de ter-se. ja tenia un nom: el carrer de
Bonavista.

UN CARRER QUE ESDEVINGUÉ RAMBLA

El Sr. Josep Calva, que en un carrer del raval de Santa
Magdalena veié immortalitzat el seu cognom, a manca de
millors títols de noblesa sintitulava burqes de Puiqcerda:
era l'horne deis canvis i deis recanvis. Era batlle de la vila
l'anv 1808 quan els nostres monarques -pare i fill- sen
van anar a Franca amb vacances pagades. En tornar el fill,
I'anv 1814,el burqes de Puiqcerda fou restablert en la
batllia que havia perdut feia sis anys. I tornaran a fer-li por-
tar el bastó de batlle. l'anv 1824, quan -després d'una breu
euforia constitucional- restablien al tron el rei «tot sol».

L'anv 1814 el Sr. Calva va trobar-se amb uns esborranys
del que podia ésser la futura urbanització de Vilanova. Hi
havia, pero, un punt a resoldre. On hi ha la placa de les
Neus, hi havia el «Fossar Nou». On era el «Fossar Vell». ja se
sap. ja que hi ha un carrer que ha recorda. Alla arrencava un
carrer. que era el ja dit de Bonavista, el qual, com molts
carrerons que recordem de la nostra infancia, no passava i
amb modesta amplada de tres canes (4,66 m) no anava
enlloc. Les tapies de la sínia Nava li barraven el pas per
mitjorn i les parets del cementiri per la part de tramuntana.
El problema era aturat per un atzucac de difícil solució. 1,
com sempre, la Providencia, que vetlla els destins deis
pobles, acudí misericordiosa en auxili del magnífic Sr.
Calva. D'una part, morí la senyora Bonaventura Miró,
propietaria de la sínia Nava, i els seus hereus, per millorfer
les particions, demanaren a l'Ajuntament que els autoritzés
a perllongar el carrer de Bonavista i vendre els terrenys per a
patis. D'altra, va aconseguir encarrilar l'expedient del
trasllat de fossar a uns terrenys de la partida del Padró,
tocant el camí Nou de Vilafranca, comprats a Salvador
Juandó. El 30 de gener de 1817 era berieft pel Dr. Antoni
Colí, rector de Santa Maria de la Geltrú, per trabar-se dins
d'aquest tenue parroquial.

I el carrero <le Bonavista segu í avancant. a poc a poc i
amb discussions. Una cosa semblava inexorablement
programada: el carrer havia d'arribar a mar! Ara bé. amb una
lIargada que els mestres d'obres de lepoca mal amidaren
en 592 canes (uns 920 m, en realitat té, poc més o menys,
1.200 m), ja van veure que tres canes d'arnplada era una
mida ridícula per a una via tan lIarga. Abundaren les
consultes i els parers rnés diversos. Tots. pero, més aviat
pecaven de gasius, entre les vuit i les deu canes. Al cap i a la
fi, rumbosos que som!, es van prendre 12,5 canes cata-
lanes, equivalents a uns 19,5 metres darnplada.

Amb aquesta amplada ja no es podia parlar d'un carrer,
sinó, més aviar. d'un .passeig o rambla. Alló de carrer de
Bonavista es perdé en l'oblit i, a imitació de la rambla de
Barcelona, Vilanova també volia tenir la seva rambla, que
no seria un torrent, sinó, més aviat, una via rápida per anar a
la platja.

CURSA D'OBSTAClES

Aixó de via rápida era, és clar. una il.lusió. S'haurien de
fer caure molts obstacles i la' cesa prendria molt més temps
del que pensaven els ardite patricis del temps del rei
«Desitjat». El pri~ef: obstacle fou l'hort del convent deis
Caputxins. Si durant el trienni constituciorial de l'anv 1820
sernbla que podíem tirar avant. amb la tornada deis frares la
rambla degué fer m.arxa enrera. El 1835 els frares foren
expulsats de mala manera, pero els seus !>~ns, incautats per
l'Estat, no es podien ocuparfins que fossin adquirits per qui
més en donava. I aixo no s'esdevingué fins a l'anv 1846, per

obra i gracia del bon patrici Josep Tomas Ventosa i Soler,
del qualja en vam parlar nosaltres mateixos des d'aquestes
planes (Foment, n." 37, p. 13-15). Confiant en I'encert de
Josep Salvant, mestre de cases, destina més de la tercera
part de la superfície deis terrenys adquirits, a la formació de
places i carrers. El tall més gros, és ciar, va correspondre a la
placa de la Vila, pero en segon lIoc en sortí beneficiada la
Rambla que arriba fins a la cantonada del carrer del Col.legi,
l'anv 1856. Tingué, aleshores, una Ilargada de 275 metres i
fou coneguda pel nom de Rambla del Centre.

l'EPOCA DE FRANCESC GUMA

Del 1860 al 1874 continua I'allargament de la Rambla
saltant-se patis i sínies d'una munió de propietaris. Fran-
cese Gurna i Ferran que, com Josep Tomas Ventosa, tenia
els seus negocis a la ciutat de Matanzas, de tant en tant
venia a Vilanova i l'anv 1865 proposava, des de les
columnes del nostre «Diario», millares per a la vila, que, a
poc a poc, sanirien realitzant. Així, el 1865, tingué la idea
de posar pedrissos a la nostra rambla i en pocs dies sobrf
una subscripció en la qual es recaptaren 692 duros -de
plata-, cabal suficient per a posar 48 bancs de pedra enla
part ja urbanitzada. l.'adquisició de la Sínia deis Capellans

. pel Sr. Raldiris va permetre arribar al carrer de Colom i, amb
unes empentes més, l'anv 1860 queda altra vega da aturada
davant de la $ínia d'en Gandaia, propietat de Magdalena
Miró, que no s'avenia a cedir els terrenys per aprofitar els
patis. Gurna i Ferran, el 1870, en una altra escapada feta a
Vilanova, acaba per comprar a la Sra. Magdalena una sínia i
una vinya, cosa que va permetre no tan solament l'allar-
gament de la Rambla fins a la placa que amb justícia porta
avui el nom de Gurna i Ferran, sinó també el Iligar dos
trossos de la Rambla Transversal que ja estaven construrts a
lIevant i a ponent de l'esrnentada sínia, que replanteja.
urbanitz a i arboritza. l.'anv 1872 ja era acabada l'obra de la
Rambla Transversal, pero calia prosseguir en direcció a
mar. Guma, secundat pels Srs. Joan Ricart i Rossell i Pau
Soler i More!l. amb una febril activitat. aconseguí que,
encara no acabada del tot l'anv 1874, la Rambla arribés al
punt de convergencia amb el Camí Gran, aturant-se davant
deis murs de la fabrica de Mar i arribant a la platja
indirectament servint-se del vell camí que pass aria a dir-se
carrer de Ferrer i Vidal.

l'EMPENTA FINAL

La definitiva paralització del que, en el seu temps, fou e]
primer establirnent fabril de la vila renova l'adorrnit projecte
de fer arribar la rambla a Mar. Fou l'anv 1947, presidint
Antoni Ferrer i Pi l'Ajuntarnent. quan va cornencar la de-
molició de la primera casa que barrava aquell paso Al cap
de tres anys ja podia la g.ent arribar, a peu, fins a la platja,
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per entremig d'un caos d'enderrocs que donava al Iloc,
segons l'Ors, una «apariencia de población bombardeada».
Pero amb temps i paciencia tot s'arranja. sorgiren noves
construccions a banda i banda del nou passeig, i aleshores
sí que tinguérem I'obra completa. , .

Obra de qui? Obra demolta gent esforcada. de moltes
generacions que, des de 1815 a 1955, van treballar per
dotar la vila d'un passeig únic, amb una prestancia ini-
gualable i una bellesa senzilla i austera que ens enorgúlleix

a tots. Respectem-Ia tal com la feren els nostres majors i
que ningú pugui creures amb drets il.lusoris d'una herencia
intestada. La Rambla de Vilanova -'-eix d'un poble de mar i
muntanya- és ~ñpatrimoni col.lectiu que per la seva válua
obliga a tothom a -mantenir-la i conservar-la ben polida,
neta i endrec;:ada, que pixí sempre tara goig. Pero Déu ens .:
Iliuri d'aplicar-lides mates arts de la cirurqia estética. com a'
tapa-bruts que, desfigurant-Ia, la far¡7én.caure en l'enllotat
clot de la ridiculesa. ~

o
r>;

\

o

• •
Rambla Principal. Dibuix de J. Budesc¡a.

Esmorzars - Dinars
Menú econornic - Cuina de mercat

LES BOTIGU ES DE SITGES

Carretera de Castelldefels, 18 Telefon 665 5703
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