


Del segle X al XIII s'aná bastint el primigeni nucli de la Geltrú, també

Vi/a Episcopal i, també, Guisaltrud, segons les epoques.

El castell, una pretérita església ja desapareguda -ara veiem la seva

substituta- i unes quantes cases, que emmarcaven la placa del Castell,

que es correspondria, actualment, si fa no fa, amb la placa de

l'Assumpció, configuraven, gairebé, tot I'espai urbanitzat en aquelles

primeres albors de la nostra vila d'avui.

Laplaca, agora moderna del vemat, escenari vital de les seves manifestacions,

acollí la nova moixiganga I'estiu de 1992. La música d'aquest ball és una de

les melodies conservades a I'arxiu parroquial -ben a prop de la placa- que

acompanyaven I'antiga moixiganga que actuava a Vilanova i la Geltrú durant

el segle passat.
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L'anomenat popularment pont del Nin -que, paradoxalment, no és

un pont- és I'antic portal d'en Negrell, d'arc arrodonit com un bocí

de cercol, de les primitives muralles medievals vilanovines.

L'any 1366, quan la vila, amb un centenar d'anys d'expansió, havia

configurat un nucli urbá important, rebé del rei Pere 111,el Cerimoniós,

lIicencia per poder-se emmurallar, llicencia que, tres anys més tard, renovaria

el seu fill [oan, el futur rei [oan 1, l'Aimador de la Genti/esa. Les obres de

fortificació les emprengué el caria del castell de Cubelles Guillem de Canet.

D'aquelles defenses, aquest portal, deis quatre que es construiren, i el petit

pany de muralla que I'acompanya són els únics vestigis que es conserven.

La família Nin, d'on prové la denominació actual de I'obra medieval, construí,

durant la segona meitat del segle XVIII, quan Vilanova i la Geltrú comptava ja

amb uns 6.000 habitants, la seva residencia a I'indret i hi incorpora les

rornanalles arcaiques que encara s'aguantaven.

Si entrem cap a I'antiga vila, traspassant el portal, podrem

contemplar damunt la portalada de la casa deis Nin, el blasó

familiar amb la figura d'un nin. Nin és I'expressió mallorquina

que designa un infant.
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Innegablement. I'espai urbá vilanoví amb més ressonáncies musicals: el

record onornástic del violonceLlista Pau Casals, la presenciapetria del

rnonólit dedicat a [osep Anselm Clavé. fundador de societats corals. i

els sons de festa, ja esvanits. d'antics ministrers. que en epoques passades

degueren acompanyar el seguici d'autoritats a les celebracions populars.

car la casa capitular -o ajuntament- radicava a la placa.

Aquesta placa de Dalt. nom popular que evoca la seva situació dins

I'entramat vilatá, fou, durant molt anys -i molts segles- el centre neurálgic

de la vida quotidiana. amb I'enrenou del seu mercat i els guefers públics.

Per poder fer el mercat setmanal. concedit pel rei Pere 111.el Cerimoniós. I'any

1374 s'enderrocaren unes cases entre els carrers de l'Església i del Mig. Així

naixia la placa.

La designació de Pau Casals ja I'havia duta de 1936 a

1939. i la torna a recuperar I'any 1976. Pero. alllarg

de la historia. segons marxava el rnón, la placa

s'ha trobat amb una profusió de denominacions:

Major. de la Constitucio, del Rei. Reial, d'/sabel

JI idel Mercat. i algunes. en més d'una ocasíó.

Aquesta fou la primera placa que es configura a Vilanova. la Vilanova de

Cubelles de les acaballes del segle XIII o deis cornencarnents del XIV.

Molt més petita que ara. ben bé la meitat pero. estava envoltada per la

desapareguda capella de sant Antoni abat -el Gran. lIuitador contra els

diables- un primitiu cementiri -el fossar vell- la casa rectoral i algun

habitatge.

A mesura que s'enderrocaven les anteriors esglésies. una. el 1790. i l'altra, el

1821. la placa aná adquirint les dimensions actuals. Vilanova i la Geltrú tenia

en aquells moments -1821- una mica més de 9.000 habitants.

El nou ange! del campanar. obra de Fidel Claramunt. encimbellat a I'esvelt campanar

d'ordre tosca. i la imatge, esculpida per Pau Carbonell. de I'anacoreta Antoni.

semblen vigilar la munió d'autornóbils, gairebé perenne. que omple I'espai de

la placa, lIevat de poquíssimes diades: la celebració deis Tres Tombs i la Festa

Major.

Aquesta placa era coneguda inicialment -no podia ser d'altra manera-

amb els noms de pioco de l'Església i, també. de la Rectoria, al

confondre's els espais de les dues places contigües. 'Ésa partir

de 1860 que cornenca a ser la piaca de Sant Antoni.

Durant els anys de la guerra civil. pero. dugué el nom áe

placa de lluis Companys.
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A primer cop d'ull, si albirem cap al final del carrer de Sant josep -rambla,

per forca vilatans, i, també, rambleta- ens sernblará veure-hi un decorat

neoclássic d'opereta italiana. És I'església de la Mare de Déu deis Dolors,

estatge accidental, actualment, entre altres entremesos, del drac vilanoví,

festejat enguany pel cinquante aniversari de la seva recuperació.

L'església i el convent contigu -ara hospital- foren erigits, a partir de l'any

1737, pels carmelitans descalces, coneguts popularment per josepets, ates

que foren els principals propagadors del culte a sant [osep.

A tocar del convent, a banda i banda, emmarcant la calma monacal, s'hi' alcaven

longeus xiprers. Aixó féu que I'indret es conegués, també, com el xiprerai deis

josepets.

Perque aquesta arteria es pogués connectar amb el carrer Major,

calgué enderrocar alguna casa.
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Lapiaca de les Cols resta formada a principis del segle XVIII, urbanitzada

dins el raval de Mar, que s'anava consolidant amb I'expansió de la vila

cap a migdia, una vegada alliberada del cinyell de les rnuralles medievals.

De seguida s'hi traslladaren els hortolans des del proper carrer de Sant

Pere -lIavors, placa Nova- per vendre-hi la verdura collida als seus horts.

Últimament, aquesta activitat s'evoca un cop a I'any.

La placa ha estat -i és- testimoni i escenari de múltiples celebracions

festives. Citem-ne una: la presentació en societat, l'any 1949, de divuit nans

-o capgrossos- merces al patrocini del Foment Vilanoví, que s'ubica a la placa, i

que ha contriburt esplendidarnent per la recuperació del folklore local, esgavellat o

desaparegut en la confrontació del 1936 al 1939.

El 1857, unes picabaralles entre els hortolans i les autoritats municipals provocaren

el canvi de nom de la placa, així, de dir-se de les Cois, passá a dir-se de la

Verdura. El 1932, rebria la designació de placa del Doctor

Bartomeu Robert; el 1939, d'España i, finalment, el 1978,

recuperaria el primigeni nom popular: ptaca de les Cols.

De l'any 1932 al 1939 se l'anornená carrer del Poeta jacint

Verdaguer.



Per la Festa Major. quan el seguici folklóric arriba al capdamunt de la rambla

per participar en la renovació del Vot del Poble, les colles de bastoners i de

bastoneres executen I'última boja que. pel tracat que els ofereix la rambla.

podrien lIuir esplendorosament. si no fos per la gentada que no els deixa

sempre tot I'espai que necessiten.

La rambla -així, a seques. sense apel.latius- espina dorsal de la vila,

aixopluc -abans més que ara- de la convivencia. la relació i I'encontre

ciutadans. aná creixent amb Vilanova i la Geltrú.

El 1815 no anava encara més enlla de I'actual carrer de Miguel de Cervantes.

enfrenada pels horts del convent deis caputxins. i, per la banda de

dalt, es trobava, tarnbé, closa per unes cases que li barraven el pas

cap a la placa de les Neus. Aquestes cases s'enderrocarien el

1856. Quatre anys rnés tardo la rambla assoliria ja la seva llargária

actual i se la cornencaria a anomenar rambla Principal. Abans

se la coneixia amb el nom de rambla del Centre. En aquests

moments. la vila comptava ja amb més de 12.000 habitants.

El 193 l. se la designaria rambla de Francesc

Macia; el 1939. rambla del Caudillo; i. el 1978.

recobraria la denominació de rambla Principal.

I
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Per mor de I'americano [osep Tomas Ventosa. memorat a la placa amb
una estatua talment clónica amb la de Matanzas (Cuba). la placidesa

de I'indret conventual deis caputxins es muda en una efervescencia
gairebé constant. fruit, sobretot. del paper que adquirí a l'ubicar-s'hi,

I'any 1867. la casa de la vila.

Les palmeres -pletorica evocació caribenya- les voltes de les porxades -
sobria airositat vuitcentista- i, obviament, la figura del prócer Ventosa

n'han vistes de tots colors: de festívoles. de doloroses. de carnavalesques.

de polítiques. d'espectaculars. d'entranyables.; Sense anar més lluny,
ara fa just cinquanta anys. un lIuminós i nítid 5 d'agost, es presentaven a

la placa els recuperats gegants vilanovins -la parella deis grossos i la parella de
gegantons- rebuts pels seus col.legues veins, pels altres entremesosde la vila i

per una multitud exultant.

Ladesamortització deis béns religiosos permeté que Ventosa comprés
e1santics terrenys deis caputxins i, amb la seva donació a la vila,

a partir de 1851 es pogués urbanitzar la zona. amb la formació

de la gran placa, I'obertura deis carrers adjacents i la construcció

d'unes escoles públiques.

La denominació de placa de la Vi/a és ben recent, de I'any 1978.
Com es pot suposar. una placa tan representativa havia de sofrir

forcosarnent canvis de nom segons els esdeveniments de ,9<;1a
epoca. De la primitiva designació de plaga de Ventoso (18'57).

es passa, el 1867. a la de plaga de lq..Constitució

(referida a la disposició legislativa de 1845); el

1873. fou pla~~ de la República (la
primera); el 1874. altra volta plaga

de la Constitució (ara. pero.
referida a la de 1869);' e11931 ..

rep el nom de plaga de la

República (aquesta vegada. es

refereix a la segona); el 1939. amb
el regirn del general Franco. plaga

del J 8 de Julio; i, finalment. com ja
hem mencionat. plaga de la Vi/a. I
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A meitats del segle XIX ja s'havien aixecat les primeres cases marineres, sobretot,

davant la mateixa platja i al peu del camí Gran -actual carrer de Ferrer i Vidal-

i del camí Xic -el carrer del. Gas d'ara-

L'emblema festívol del barri s'ha inspirat en la carpa juanita i el seu inseparable

porró toouesians.sumant, així, la seva coreografia evocadora d'un pacient

ensinistrament alfolklore de Vilanova i la Geltrú.

Mentre la vila cercava la mar, el barri mariner pujava nord enllá a través de

camps i d'hortes. La connexió urbana la protagonitzá el carrer -lIavors

rambla o passeig- de la Llibertat, I'any 1850. Bé, aquesta designació

no li arriba fins al 1868, arran de la Reuolució de Setembre, dita la

Gloriosa, que foragitá del tron de l'Estat espanyol la reina Isabel 11,

monarca que, fins aleshores, havia donat, també, nom al vial.

1
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El 1881, el tracat del ferrocarril marcaria una imaginaria frontera

entre el barri de mar i la vila, en un intermitent estira-i-

arronsa d'allunyaments i apropaments de mariners i terristes.

Avui, superades ja aquelles peripecies del tombant de

segle, el barri de mar ha experimentat un considerable

creixement que I'ha dut fins als turons de Sant Cristofol

-a lIevant- i Sant Gervasi -a garbí-.

Les lIeugeres columnes de la peixateria, de ferro colat, drecades

airosament, són amatents espectadores deis afanys i de la il.lusió

deis Bordegassos de Vilanova per assolir els seus pilars, les seves

torres i els seus castells, drecats, una vegada i una altra, fins a trobar

la gallardia justa per poder-los lIuir per places i carrers.

L'any 1858 s'iniciá la construcció d'aquesta peixateria, damunt I'antic

cementiri de la Geltrú, per substituir I'envellida peixateria que s'havia

enderrocat un any abans, situada més amunt, al bell mig del carrer de la

Unió.

El carrer de la Unió significa, per una banda, la unió geográfica de la Geltrú i de

Vilanova, quan, a partir de l'any 1831, es cornencá a formar, deixant al dessota el

torrent de la Pastera, antic límit deis termes de la Geltrú i de Cubelles.

Aquesta unió física, per altra banda, segellava la unió cívica iniciada en temps

del rei Pere 111,que permeté que, a partir de I'any 1368, hi hagués un batlle

comú per als termes de Cubelles i la Geltrú i per al lIoc de Vilanova.

Aquesta unió perdura fins al 1611, en que els cubellencs

aconseguiren la seva sobirania municipal.

Afegint un xic més d'historia, esmentarem que els geltrunencs '", '

se separaren temporalment -del 1636 fins al 1647- de Vilanova,

governant-se per rnitjá d'un consell municipal propio l."per

acabar, dir que la denominació oficial de la vila: Vilanova i
(

la Geltrú, que revalida aquesta unió deis prirriitius nuclis,

data de 1768, segons un reial decret del monarca
"-- .

espanyol Carlos 111:Lavila, no arribava encaLa,"
",

lIavors, al 6.800

habitants.

I
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La placa cornencá sent una gran esplanada davant I'estació del ferrocarril, arribat

a la vila a finals de 1881.

Un any més tard s'iniciá la construcció, a ponent, de la Biblioteca Museu

Balaguer i, a Ilevant, on avui s'ubica el Museu del Ferrocarril, hi obrí les

seves portes l'Exposición Regional. Les instal.lacions de l'actual Universitat

Politecnica de Catalunya, que delimiten la placa pel nord, no foren edificades

fins al 1959.

La Biblioteca Museu Balaguer guarda el sumari judicial del bandoler de les

Guilleries [can Sala i Ferrer, Joan de Serrallonga (1594-1634). Precisarnent, l'obra

que marca I'inici de la producció dramática en catala de Víctor Balaguer fou

Don Joan de Serrallonga (1868).

Les gestes de [can de Serrallonga inspirarien un ball parlat representat

árnpliament per tot el país. A les comarques del Penedes i del Camp

de Tarragona el ball adquirí notable popularitat. A Vilanova i la Geltrú

es baila ja el segle XIX, després es perdé i, el 1982, es torna a recuperar.

El 1884 s'enjardiná la placa i s'hi erigí el monument al.legóric

al pas del ferrocarril per Vilanova i la Geltrú.

La designació de placa d'Eduard Maristany, enginyer

de construccions ferroviáries. és del 1926. Abans,

se la coneixia amb el nom de placa de l'Estació,

designació que, popularment, se segueix

utilitzant encara avui dia. Entre el 1936 i

el 1939 se li assigná el nom de piaca deis

Herois d'Estrecho Quinto.

La pressa en que obliga els vianants, el breu lIum verd deis semáfors,

a travessar la rambla, fa difícil imaginar que I'indret fos ocupat per

una placa arbrada conformada durant I'últim terc del segle passat, que

hagués fet les delícies als integrants del ball de les gitanes.

Com una brúixola que assenyalés el rumb del progrés de l'epoca, cap a

lIevant s'estenia la rambla de [osep Tomas i Ventosa, i cap a ponent, la

rambla de [osep Antoni Vidal, totes dues conegudes amb la denominació

comuna de rambla Transversal. Del nord, el 1860, l'hi havia arribat la

rambla Principal i, cap al sud, s'obria camí, el 1873, la rambla de la Pau,

que no aconseguiria veure la mar fins al 1957.

El 1901 la placa rebé el nom en homenatge a Francesc

Gurná i Ferran (1833-1912), que, amb la seva tenacitat

i, també, amb el seu financarnent, féu possible que el

passeig més ernblernatic de Vilanova i la Geltrú -la

rambla Principal i el seu perllongament, la rambla de

la Pau- fos completament recte.

I
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Laplaga del Mercat, propiarnent dita, ocupa I'ampli espai inaugurat I'any 1991,

entre la facana sud de I'edifici del mercat i la placa d'Enric Cristofol Ricart,

tot i que la placa de Soler i Carbonell, que envolta el mercat, també es

conegui sovint amb el mateix nom.

El 1941, amb més de 17.000 habitants a la vila, quan el mercat s'obrí al

públic, els carros, tirats per mules o ases, portaven a cap el transport de

les mercaderies. Avui, és més fácil trabar-se les mulasses del bestiari fantastic:

la Boja, la Presumida i la Cabreta -aixó sí, en diades de celebracions festives-

que no pas descendents d'aquelles besties que feren possible la major part del

transport ,no fa pas gaire.

El 1939 es dedica la placa que circumda el mercat a Cristófol Soler i Carbonell,

patrici vilanoví mort a Ultramar que, en les seves últimes voluntats, llega

els seus béris a Vilanova i la Geltrú perque es destinessin a la

construcció d'un mercat. La primera pedra es posa I'any 1929,

pero no fou fins a I'any 1950 que el mercat resta

completament acabat, no sense haver hagut de superar C-
abans nombrases vicissituds adverses. "

Una dansa d'origen asteca bé que es podria bailar a la placa del Sol, ja que

aquest astre serví a I'ancestral poble rnexicá per confeccionar el seu calendari.

Ens referim al ball de cintes, una de les danses de I'arbre de maigo

La placa del Sol la trobarem a la barriada del Tacó, que, a partir de I'any

1948, s'aná poblant de cases modestes, bastides, sobretot, per les mans

de persones arribades d'arreu de la península. La majoria deis noms deis seus

carrers rememoren aquesta circumstáncia.

La barriada, per uns la Múróa Xica, per altres, la Fuensanta -primer deis carrers

que s'hi configura i que, el 1955, oficialitza aquest apel.latiu

d'acord amb la sol.licitud deis veins- s'aná remodelant i

urbanitzant al lIarg deis anys fins a arribar a adquirir

I'estampa plácida i lIuminosament mediterránia de que

gaudeix avui dia.

I
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Que a la Geltrú hi hagi una rambla amb aquest apel.latiu no ens ha pas

d'estranyar, ja que aquesta construcció medieval és molt entranyable

pels geltrunencs; tan entranyable com el Tigre (1978) i el Borrina (1981),

dracs sorgits de la imaginació i de I'afany deis Masana, nissaga d'artistes

arrelats al barri i a les tradicions.

La barriada de Sant [oan és la plasmació vilanovina de I'expansió urbanística

desbaratada sovint- que s'experirnentá a moltes poblacions del país durant

la década deis seixanta, període en que Vilanova i la Geltrú arriba als 35.000

habitants.

Aquesta rambla s'estengué de mica en mica durant tot el segle XX dins

els antics terrenys de I'hort del castell.

Aquest indret de la vila havia romas, durant forca segles, solitari i calmós.

Només la torre d'Enveja i I'ermita de Sant [oan li feien companyia. Només

la celebració més ancestral i més col.lectiva deis pobles de la Mediterránia -

el solstici d'estiu/la revetlla de Sant [can- el desvetllaven una vegada I'any.

[ust cornencat el segle era una rambleta -com agradava de ,dir al vemat- que

no anava rnés enlla del carrer de la Providencia i de I'actual avinguda del Garraf.

I així resta forca temps, fins que, el 1958, es desentumir la sevaurbanització,

que no es completa fins a I'any 1985. Aquesta urbanització provoca, a

l'extrern nord, I'obertura d'un passatge que, a través d'escales i d'un pas

estret, ha enllacat la rambla amb el nuc\i més antic de la Geltrú, fent-li

percebre la proximitat del castell.

L'atmosfera bucólica del paratge hagués pogut esdevenir el marc

ideal per gestar el ball de pastorets que, des de I'any 1980,

tornem a veure per places i carrers en diades festives.

I I
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La Collada d'Enveja, punt geográfic on confluíen el camí ral -o camí vell de

Cubelles- i la carrerada, cornencá a parcel.lar-se durant la década deis

seixanta. Ben aviat, els seus camps de garrofers i d'algunes oliveres es

poblarien de barraques deis horts familiars que, a poc a poc, quadriculaven

el terreny i dibuixaven la traca deis futurs carrers.

Fins al 1988, en que es declarava la Collada entitat urbana de població de

Vilanova i la Geltrú, no s'hi intervingué urbanísticament, actuació que fou

forca complexa, atesa la laberíntica confusió de camins, pseudocarrers i

passatges que havien anat teixint anárquicarnent una xarxa viária on

podia perdre's el més pintat: simple mortal o petit diable.

Els primers habitatges es cornencaren a aixecar fa una trentena d'anys, a

ponent del torrent de Sant [oan. Aviat, el 1969, calgué construir un pont

que salvés la lIera i connectés la barriada amb la resta de la vila, a través

del nexe que s'establí amb I'actual avinguda de Francesc Macia.

Des d'un primer moment el creixement tira cap al nord del camí vell

de Cubelles i, després, seguí cap a ponent, arribant a tocar, gairebé, a

finals deis seixanta, la zona deis Sis Camins. Aquesta unió, pero, no es

pogué consumar pel pas posterior de la variant.

El molí de vent [de la Collada o del Llansa, com se'l coneixia] ara ja ni dóna

voltes ni mol gens de graoEl moviment de les seves aspes, cadenciós com el

ball de panderos, ja s'ha deturat. Ara és un edifici ernblemátic, mostra

d'arqueologia industrial, que, amb la voluntat i complicitat deis seus veins,

ha acabat imposant la sevadenominació a aquesta barriada vilanovina, després

d'haver estat coneguda inadequadament amb l'exótic nom d'Esmeralda,

manllevat d'un edifici d'habitatges.

22

I

Cornplernentáriarnent a les accions urbanístiques calgué

efectuar una revisió deis noms deis carrers, que s'havien

designat arbitráriarnent, i que eren motiu d'embolics al

repetir-se algunes de les seves denominacions amb

denominacions ja existents a la vila.

Actualment, el creixement de la barriada ha fet que

els edificis ponentins toquessin l'Aragai i que els de

lIevant travessessin el torrent de Sant [can. Al nord i al

sud, dues vies de comunicació forca transitades, la ronda

lberica i I'avinguda de Cubelles, respectivament, conformen

la resta de límits del Molí de Vent.
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