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La divisió del nucli urba vilano
ví en quatre barris és majoritaria~
ment acceptada i no mereix cap re-
provació llevat de l'allunyada barri
ada del Tacó o de la importancia que
ha agafat el sector deIs Sis Camins
com un nucli densament poblat i en
procés de millorar la seva infraes-
tructura. Aquesta divisió ve avala--
da per la demarcació parroquial; la
recent construcció de l'església de
Sant Joan ho ha vingut a confirmar,
sense desmeréixer les necessitats
imperants d'aquest barri per rebre
els serveis litúrgics.

La Vila, La Geltrú, Mar i Sant
Joan són els quatre barris que con-
formen el nucli urba de la ciutat,
sempre amb lenta expansió excentri-
ea tot i la limitació de la barrera
costanera, la prolongació i tra~at
de nous earrers ha anat engolint els
terrenys cultivats per a convertir-
los en terrenys logicament edifica-
bles. Hom recordara com llocs que
abans situava a l'extraradi ara els
veu situats en un lloc prou centric
de la ciutat. Així, sínies, masos,
partides de terra, torrents, etc
quedaren materialment absorvits pelo
creixement de la xarxa viaria; al-
gunes edificacions han resistit d~-
rant molts i molts anys sota la pre~
sió del progrés, de la modernitat i
de la temptació d'un guany especul~
tiu immediat, per acabar sense ex-
cepció rendint-se a l'evidencia.
Qui no recordara l'enderroc melangi
os de les dar re res sínies dins del
casc urba? la sínia Tallaferro -a
la Rambla, cantonada Marques del
Duero-, la sínia Amell -a la Rambla
Sama, prop del mercat-, i encara,
els casos més recents de la sínia
de les Vaques o la casa de la famí-
lia Sivill -a la Pla~a Catalunya,
R romen~Rments de l'any passat-?

La riquesa toponímica de la vida
pagesa ~s un fpt ben pales a tot C~
talunya, i el nostre terme no n'és
cap excepció. Noms 3ntics, d'altres
més moderns, d'una arrel ben dife-
renciada i potser desconeguda i pe!
duda en la llunyania deIs temps pe-
ro que ha format part de la vida
quotidiana deIs vilanovins fins a
a la darrera generació; toponims que
resten encara en el record i que cor
ren el risc de perdre's irremeiable~
ment després d'haver estat desmeres-
cuts per les administracions locals
dels ~It~ms temps.

Els diferents governs municipals
que ens han representat no han tin-
gut mai l'encert de recuperar aquests
sistemes de denominació a l'hora de
retolar els nous carrers i places
que han teixit l'expansió de la ciu-
tat; hom s'ha estimat més perpetuar
la recordan~a de personatges il.lus-
tres de l'Estat Espanyol, l'afalac a

persones o estaments (recordem el
nom de Fernandez Ladredal o bé recor
dar batalles de l'antigor, abans que
reflectir la personalitat d'altres
vilatans famosos o fer-se ressó de
la proximitat d'algun accident geo-
grafic o de renom popular. En aquest
últim cas s'aconseguiria d'establir
la correcta relació entre el lloc
designat i el nom que se li dóna.

Aquestes conteses serien un bon
exponent per mantenir viu el nom més
apropiat de cada districte de la po-
blació i on el ciutada s'hi podria
trobar identificat.

L'esquema que per capítols es gr~
fiara correspon a una possible dis-
tribució territorial del nucli urba
partint deIs quatre barris majors i
que corresponen a les quatre parro-
quies, subdividits alhora en distri~
teso Per a aquest fi he intentat tr~
bar el toponim més adient en cada
cas, posant a la balan~a del raona-
ment els valors d'acceptació deIs
toponims més recents, els de tradi-
ció popular i els d'arrel historica;
per aixo pot sobtar la presencia de

toponims que gairebé s'han perdut al
costat d'altres relativament moderns.
Naturalment que aquesta distribució
pot oferir a algú punts de discorda~
~a malgrat l'esfor~ d'una transcrip-
ció fidel de les dades documental s
recollides. Tot i respectant aquests

Per a designar aquests llocs el llen
guatge ofereix unes formes lexiques-
que una llarga tradició ha conside-
rat aptes per a aquesta finalitat i,
per tant, respectables. Malauradament
aixo no ha estat així en les últimes
decades.

Encara ara veiem com"els col.legis
electorals són dividits en districtes
i seccions. Els resultats electoral s
es donen segons aquesta divisió pero
el ciutada no s'assabenta de les ten-
dencies polítiques deIs diferents ba!
ris o districtes per que la simplifi-
cació ha despersonalitzat la pobla-
ció.
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criteris contradictoris m'atreveixo
a transcriure la relació dedistric-
tes que integren cada barri i fer-ne

LA VILA MAR

seguidament una curta argumentació
comen9ant aquest primer capítol pel
barri de La Vila,

LA GELTRO SANT JOAN

Cap de la Vila
Cap de Creu
L 'Hospital
Centre de la Vila
L 'Eixample
L'Estació

Ribes Roges El Tacó
L 'Estany Grup Armanya
Baix a Mar Els Set Pecats
La Rajanta Mortals
La Fassina El Palmerar
La Sínia de les Case de la Geltrú

Vaques El Carrer Correu
El Trajo de Garbí L'Hort del Castell
El Trajo de Llevant

Sant Joan
El Molí de Vent
Les Roques del

Pelut
La Rasa d'en

Miquelet
La Marquesa
Vilarrodona
La Ramusa

EL BARRI DE LA VILA

El CAP DE LA VILA és el nucll prl
mitiu de lavila nova que es genera
cap a la primera meitat d~l s.XIV
J.A.Garí ens diu que la vila va co-
men9ar a formar-se pel carrer Major
i, tot just tenia tres o quatre car
rers poblats, els vilanovins vam de
manar al rei Pere 111 de Catalunya-i
IV d'Aragó permís per a poder tanca~
se amb mural les i torres, permís que
va ser concedit el 15 de gener del
1366. Encara avui resulta plaent ca-
minar pel carrer Major i copsar la
magnificencia d'alguns edificis: la
Casa Papiol, la Casa de l'Espoy, la
Casa Sama, etc. reflex clarivident
de la importancia que tingué en la
seva epoca.

Aquest districte inclou l'esglé-
sia de Sant Antoni. L'antiga esglé-
sia romanica estava situada on hi
ha actualment el jardí de la casa
rectoral. Amb l'engrandiment de la
ciutat fou necessaria la construc
ció d'un nou temple que estava edT
ficat en el recinte de l'actual -
pla9a de Sant Antoni i part de les
dues primeres capelles laterals.
Aquest edifici eclesiastic s'ender
roca l'any 1790 quan ja estaven -
molt avan9ades les obres de la no-
va església, que es beneí el 1771.
Es aclaridor esmentar que totes les
processons deIs segles XVII i XVIII
seguien el mateix itinerari: place
ta de la Rectoria, carrer de l'Es~
glésia, pla9a Major, carrer de Sant
Antoni, pla9a Llarga, carrer Major
i altre cop a la placeta de la Rec
toria. -

A mitjan segle XVIII el camí pro
vinent de Roc~crespa i l'Arbo~ feii
la seva entrada a la Vila pel carrer
del Fossar. Així, un cap de la vila
se situava en l'actual pla9a de
CAP DE CREU. Revisant el cadastre d~
1739 veiem com algunes peces de ter-
ra properes a lresmentada pla98 per-
tanyien a la partida "la Creu de Vi-
lanova". Cal esmentpr que la creu de
terme de Sant Joan que encara avui
podem observar, esta~a situada en el
lloc que avwi ocupa la mateixa canto-
nada de la fabrica FISA. l

-o-~,

El districte de l'HOSPITAl, com
el nom indica, correspon a l"antic
convent deIs Pares Carmelites; enca-
ra avui delimitat a tramuntana per
la muralla deIs Carlins o deIs Jose-
pets, amb la singular torre de la
Immortalitat -construIda vers l"any
1837- tocant al torrent de la Paste-
ra. Les principals vies són la Ram-
bla deIs Josepets i el carrer Sant
Magí. Malgrat l'escassa densitat de
població ocupa un sector ben conegut
per tota la població, centrat basica
ment pel servei del centre hospital~
ri.

El CENTRE DE LA VILA es caracte-
ritza per ser la zona on es concen-
tren més nombre d'activitats de di-
recció i coordinació de la ciutat.
S'articula a banda i banda de l"eix
principal de la ciutat, el tros més
antic de la Rambla, d'una acusada
personalitat, entre la pla9a de les
Neus i la carretera vella. Paral.le
lament i al costat del carrer Sant
Gervasi s'hi situa el carrer deIs
Caputxins, o sigui, el carrer més
comercial per excel.lencia de la
ciutat i conuertit fa pocs anys en
illa de vianénts; Es logic que a-
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aquest carrer prengués el nom de Ca-
putxins si pensem que havia estat el
camí que menava de la part vella de
la vila fins al convent, en un despO
blat de la part baixa, en direcció a
mar.

L"Avinguda Francesc Maci~ és 1:
eix transversal que partint de la
pla~a de la Vila ha arribat sempre
als afores, convertint-se en el car-
rer més llarg de la ciutat; darrera-
ment ha assolit una eminent import~~
cia tan des del punt de vista comer-
cial com viari.

Aquest districte compren també
el carrer Sant Sebasti~, el carrer
Sant Gervasi -re~orda l"antic camí
que menava a l"ermita-, part del ca~
rer de l"Aigua i la Rambla Sam~ en-
tre d"altres. Inclou també la pla~a
deIs Carros, la deIs Cotxes, la del
mercat i la d"E.C.Ricart.

El projecte de continuar la Ram-
bla Principal troba seriosos entre-
bancs degut a que alguns propieta-
ris de vinyes no estaven d"acord a
cedir o vendre les seves terres. La
síniB d"en Miró, conegut pel Gandaia,
fou la primera que opos~ una seriosa
resistencia(1872), centrada en la

cruilla de la Rambla Transversal;
després ho fou la propietat de l"acn
balat "americano" Pau Soler i Morell,
més conegut pel Girabals -un s jardins
particulars que després acabarien des.
truint-se quan l"any 1880 s"obrí pas-
al ferrocarril-o En tots dos casos,
la intervenció de Francesc Guma i Fer
ran fou decisiva per a l"éxit de 1 "em
presa.

A partir d"aquesta epoca comen
cen a tra~ar-se els carrers al vol de
la rambla i que hom identifica com la
zona de 1" EIXAMPLE.

Fou el 29 de desembre del 1881 que
féu la seva entrada triomfal en la
flamant estació el primer tren que
hi arribava des de Barcelona. La po-
plació celebra l"esdeveniment amb
joia i entusiasme. Aquest aconteixe-
ment marca una epoca dins la histo-
ria local; una obra necessaria que
va accelerar el desenvolupament i la
prosperitat de la vila. Fou degut a
1"esfor9 quasi personal de Francesc
Guma i Ferran i a la contribució d"
altres patricis. L" ESTACIO de Vila
nova produeix, encara aVUl, un cer"f
impacte al visitant forani; és la

grandiositat de l"edifici i la deli-
cade!sa en les seve s proporcions a110
que el captiva. A~u~sta impressió no
es perd encara quan accedeix a la
Pla~a de_l'Estació, remodelada

fa pocs anys per a millorar els ser-
veis, Aquest districte, dominat més
pels serveis publics que no pas per
la cohesió d"edificis habitats, té
una importancia capdal com a centre
de comunicacions vi~ries. De costat
pero tocant a la carretera s"hi tro-
ben l"Escola Industrial i el Museu
Víctor Balaguer. '

Antoni Sagarra i Mas


