
Historia I

La punta de Sant Gervasi,
lloc estrategicde la costa vilanovina

Les guerres d 'Espanya amb
Anglaterra del segle XVIII

El rei Carles III va sostenir dues
guerres contra els anglesos. Les dues
van ser conseqüencia de les aliances
franco-espanyoles establertes entre
aquestesnacions durant el segleXVIII.

El 15 d'agost de 1761 es va signar
un pacte d'amistat i ajuda
mútua entre les dues
potencies, pacte dit de
"família" per establir la
unió entre les dues bran-
ques regnants dels Bor-
bons. El 2 de gener de
1762, Anglaterra declara
la guerra a Espanya i
Franca i pel marc del
mateix any Portugal s'ali-
nea amb els anglesos. La
guerra, anomenada de les
quatre nacions, es desen-
volupa sobretot a Portugal, Foto del turó de Sant Gervasi, anterior a l'any 1913, quan coexistien

Cuba i Filipines. Cuba va la torre medieval i elforti del segleXVIII.

rendir la seva capital als
britanics (13 d'agost de 1762), els quals
també s'apoderaren de Manila (22 de
setembre de 1762). ElrlO de febrer de
1763 es signa la pau amb la restitució

mútua de les conquestes 'ietes pels
bel-ligerants oposats. ;.

" Entre aques!a'güerra i la següent es ,
destaca l' ordre d' abolició i expu¡'~ióde '
,la Companyia de Jesús, dissolta pel
Sant Pare Climent XIV i aplicada per,,~
Carles III el dia 16 d' agost de 1773~;
Les mateixes mesures s'adoptaren a

Portugal, Franca, Austria i Napols.

La segona guerra vingué a conse-
qüencia de la guerrade la Independencia
dels Estats Units, el 1778. Anglaterra
declarala guerraa Francaper l'ajuda que
aquestaprestaals insurgentsnord-ameri-
canso Espanya pretengué, sense exit,
actuarde mitjancera.Envía un ultimátum
aAnglaterra el 3 d'abril de 1779i establí

una nova alianca ofensiva i defensiva
amb Francael 12 d'abril del mateix any.
El 23 de juny esclatala guerra, que dura
fin s al 20 de generde 1783.

En aquesta ocasió s'intenta fallida-
ment el desembarca la Gran Bretanya i
la reconquesta del penyó de Gibraltar,
que els anglesos havien pres l' any
1704. Més exit tingué la recuperació de
Menorca, que també s'havia :perdut
arran de la guerra de Successió. Es
combaté, per tant, d'una manera intensa
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d~hlOme.

El terme de Vilanova presenta una
línia de costa relativament curta d'apro-
ximadarflent 6 Km qti~ s'estén de lle-
vant a ponent des' de la punta Llarga
fins al torrent de Santa Maria. De la
punta Llarga fihs a la platja de la Farola
la costa és rocosa jlmb algunes petites
cales. Si ens abstraiem del seu aspecte
actual sabem que les roques, fins al
segle passat, arribaven al torrent de la
Piera i que, des d'aquest punt fins a la
punta de Sant Gervasi, hi havia un
extens sorral únicament apte per l'arri-
bada i sortida d'embarcacions de petit
calat pero que servien de pont amb les
grans embarcacions que fondejaven
enfront de la costa, Les roques tornen a
ésser presents a la costa vilanovina des

de la punta de Sant Gerva-
si fins al Iloc conegut pel
Racó de Santa Llúcia.
Aquí comenca el dit Prat
de Cubelles, que en temps
no massa Ilunyans era una
zona d' aiguamolls poc
apte per ésser habitada.
Fins arribar al terme de
Cubelles la costa és baixa
ide fácil penetració.

En aquest sector de
costa es tenen referencies

La farola, aleshores,de recent construcciáfeia costat a la torre carli- de la existencia d' almenys
na avui desapareguda.

sis torres de defensa idos
fortins pertanyents a epo-

ques molt dispars: la destruida torre
d' Adarró d'origen medieval o tal vega-
da anterior, les torres de Solicrup i del
Mas de l'Esquerrer dels segles XVI-
XVII, les torres carlines de Ribes
Roges, del Torrent de la Pastera i de
Sant Cristofol, aquestes dues darreres
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a tots els mars 1, en particular, a la
Mediterrania.

Les repercussions de la contesa,
aquestavegada, afectarende pie a Vila-
nova. Molts dels seus fills participaren
en la lluita i tots plegats van veure min-
var el trafec marítim que tantaprosperitat
donava a la vila. Les alarmes foren fre-
qüents pero, sortosament,no s'arribaren
mai a executarels atacsqueestemien,

La costa vilanovina
Tot sistema defensiu esta general-

ment relacionat amb determinats fac-
tors geografics o humans considerats
punts febles, els quals faciliten la pene-
tració deis possibles enemics dins el
territori a defensar.

Els llocs considerats estrategics i
que per regla general cal defensar són:
la costa per les possibIes incursions o
desembarcaments, les vi es naturals de
penetració com les grans planures o les
valls entre muntanyes i les vies de
comunicació degudesa la intervenció
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enderrocades,i els fortins de Sant Ger-
vasi i Sant Cristofol, ambdós enderro-
cats a principis del segleXX.

El promontori de Sant Gervasi
Al turó de Sant Gervasi s'alca una

petita ermita dedicadaalsgermansGerva-
si i Protasi, quina fundació s'atribueix al
segleXVI. Molt a prop de l'errnita, just
per on passaactualmentla via del tren, hi
havia una torre de construcciómolt antiga
anomenadatorre d'Adarró. La llegenda
diu que era del tempsdels moros i que la
va conquerir un grup de cristians capita-
nejatspel ribetáAndreu Planas.El seuori-
gen no devia ser pero tant antic,
seguramentera una torre medieval del
segleXIII construidaquan en aquestlloc
hi havia un;petit poblat depenentdel cas-
tell de Cubelles. Era de planta circular
amb les paretsmolt atalussadesfins a la
meitat de la sevaalcadatotal, punt a partir
del qual eracompletamentcilíndrica.

Francesc Papiol escrivia el 1790:
"La torre de que sehabla de San Gerva-
sio se demolió por mitad, hasta á la ele-
vación que tiene en el día, cosa de unos
25 años hace, por estar con algun peli-
gro lo de arriba, de resultas de una cen-
tella, se le hizo escalera, blanqueó, y
compuso del modo que se encuentra,
para dar señas á las embarcaciones que
pasasen, viniesen, ó ,estuviesen ancla-
das en esta playa, de que se avistava
alguna embarcación de M010s, y con-
sistian las señas en hace¡ fuego de"

'.noche en el plaho: que á ese efecto se
hizo en la parte superior de la torre y de~

, dia humo, obligación que incumbía al
Hermitaño de SanGervasio."

La torre va ser enderrocada l' a~;
1914 al fer-se la doble via just al revés
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del que va passarl'any 1881quan va ser
respectadafent un túnel just dessotaseu.

EIs fortins del segle XVIII
Enfront de les ermites de Sant Ger-

vasi i Sant Cristofol, a ambdós costats
de la platja, a finals del segle XVIII es
van aixecar dues bateries o fortins per
tal de resguardar la nostra costa d'un
possible desembarcament de la marina
anglesaarran del bloqueig continental.

El primer en construir-se, encara
que amb poca diferencia, fou el de Sant
Cristofol, iniciat el 16 de maig de 1797
i donat per acabat el 3 d'agost del
mateix any. Pel que fa al de Sant Ger-
vasi, aquest es va comencar el 10 de
juliol de 1797 i no es va enllestir fins al
17 d'octubre del mateix any.

Les obres van ser dirigides per l' en-
ginyer valencia Juan Bourligny i el seu
cost fou de 2.590 lliures, les quals van ser
sufragadespelscontribuentsdeVilanova.

JosepCoroleu, a la seva "Historia de
Villanueva y GeItrú", diu: "Montáronse

en cada uno de ellos tres cañones, sir-
viendo estasbateríasalgunos hijos de la
poblacion que habian aprendidoel mane-
jo de laspiezasen la marinadeguerra."

La construcció, el 1913, del xalet
Miramar va destruircompletamentel fortí
de SantGervasi i la urbanitzaciódel turó
de SantCristofol alsanysvint elimina tant
el fortÍ set-centistacom la posterior torre
dedefensaconstruidal'any 1874durantla
terceraguerra carlina. Sortosament,algu-
nes fotografíes ens permetenconeixer la
sevaexistencia física i les seves-caracte-
rístiquesconstructives.

Francesc Xavier Virella i Torras
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