
EL NOM DE RAMBLA

Les rambles són cursos

d'aigua intermitents que depenen

del reqirn pluvial. Encara que

aquest terme és més popular en

terres valencianes, a la Catalu-

nya seca es denominen rieres i a

la Catalunya humida torrents. La

nostra Rambla, pero, no era un

antic pas d'aigua, ja que tot el seu

recorregut es planeja travessant

els horts i conreus que més avall

descriurem i aquesta qualificació
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LA RAMBLA
DE VILANOVA -1-

de Rambla li deuria venir per in-

fluencia de la rambla barceloni-

nao I és que entre els barcelonins

i els vilanovins hi hagué una mena

de «pica» per veure qui tenia la

rambla més lIarga, o també ho

podem trobar en el primer esta-

bliment de begudes que hi ha a

rna esquerra amb la font al da-

vant (ara a Vilanova ja no hi és) i

que tots dos esta n batejats com

«Canaletes». Quant al camí que

seguien les aigües, no hi ha dub-

te que circulaven en direcció al

torrent de la Pastera. Encara avui

dia podem observar que molts

carrers transversals que neixen al

centre de la vila tenen un lIeuger

pendent envers el dit torrent (car-

rers Major, de la Lluna, Sant An-

toni, Mercaders, Santa Eulalia).

Ja en els nostres dies, el

nom de la Rambla ha estat utilit-

zat per la revista que editava

l'orqan de la Comissió Municipal

de Jubilats, deis quals era el por-

taveu.

La Rambla Principal. aproximadament el 1917, davant el Teatre Artesá. Foto: Thomas



LA NOSTRA RAMBLA
PRINCIPAL

Aquesta gran via al centre
de Vilanova que travessa la po-
blació de N a S i que al mateix
temps uneix tot el barri de la Ma-
rina amb la resta de Vilanova fou
des del seu comenc;:ament molt
polémica.

El comenc;:ament de la seva
construcció se situa a I'any 1815,
justament poc després que ha-
guessin marxat de Vilanova els
exercits de Napoleó. La intenció
era de fer-Ia perpendicular a
/'església de Sant Antoni Abat, de
manera que des del seu final a
mar es pogués veure bé tota la
fac;:anade la placa de les Neus al
mig de la Rambla. Hi hagué, pero,
egoismes particulars que van fer
variar aquest primer pensament
popular i la Rambla es va haver
de comenc;:aren un angle agut en
relació a I'església, marcantja per
sempre I'actual tracat, i és que
entremig deis dos extrems hi ha-
via de tot, és a dir, hi havia cons-
truldes cases, fabriques, camps
oberts i també horts tancats com
ara el del convent deis caputxins
situat entre els actuals carrers del
Recreo i el de Cervantes per la
banda de dalt i el carrer Col./egi
per la banda de baix.

Tal com deiern, el 1815 es
comenc;:a la Rambla, pero no pas
en la seva confluencia a la placa
de les Neus, sinó en el seu entre-
mig, i no fou fins I'any 1856 que
s'enderrocaren les tres cases que
hi havia (que havien estat adqui-
rides per subscripció pública i en
la qual hi prengueren una part
molt important els vilanovins re-
sidents a Cuba) i s'obria a la placa
de les Neus.

I'any 1815 tenim doncs un
primer tram que anava del carrer
Teatre fins a I'hort deis caputxins.
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Arriba pero I'any 1820 i amb
ell un trienni de govern IIiberal al
país que va originar I'abandona-
ment i la partenc;:adeis caputxins
deis seus convents, cosa que van
aprofitar els veins de Vilanova,
que per compte seu van tirar la
tanca aterra i van prolongar així
la Rambla una bona colla de me-
tres.

Cada canvi de govern era
un estira i arronsa en la prolon-
gació d'aquesta Rambla de Vila-
nova que estava naixent. t'any
1823 torna un govern més propi-
ci als interessos deis frares i els
caputxins tornen a Vilanova i re-
construeixen les dues tanques del
seu hort, barrant altra vegada el
pas a la Rambla i posant-s'hi com
una falca al mig.

Passen dotze anys i així es
va arribar a I'any 1835 en que,
com ja sabem, la desamortitza-
ció de Mendizábal va desposseir
de les seves propietats i béns
I'església i també els ordes reli-
giosos i així els frares caputxins
van haver de marxar un altre cop
de Vilanova, aquesta vegada de-
finitivament. Van haver de passar
dotze anys més fins que arribés
un acord municipal de I'any 1847
autoritzant el nou enderrocament
de la tanca que partia la Rambla,
i aquesta es va poder prolongar
definitivament. l.any 1856 arriba

ja als actuals carrers de Tetuan i
Havana i queden paralitzades les
obres una colla d'anys davant la
tanca de I'horta Miró.

GUMA I FERRAN O SOLER
I MORELL

Tots dos cognoms corres-
ponen a dos patricis vilanovins del
segle passat, durant el qual van
demostrar la seva estimació pel
poble. Quant al tema de la pro-
longació de la Rambla cada un

d'ells oferia una proposta opo-
sada. 1.

Pau Soler i Morell era pro-
pietari de gran part deis terrenys
que hagués ocugat la part baixa
de la Rambla, si el seu tracat
s'hagués fet «oblic», a partir de
la Rambla Ventosa fins al mar. EII
cedia els terrenys ~ no s'haurien
hagut d'enderrocar edificis, aba-
ratint així el seu cost i permetent-
ne la finalització en un espai molt
redult de temps. Aixó sí, la Ram-
bla ara no seria recta de dalt a
baix.

Francesc Gurna i Ferran
era partidari d'una construcció
totalment recta, costés el que cos-
tés la seva construcció tant en
diners com en temps. Amb aques-
ta finalitat va comprar una part de
la dita sínia Miró i com havia
prornes va cedir 90.000 pams de
terreny per a I'encreuament de
les dues Rambles (actualment
aquest punt -i des del 21 de no-
vembre de 1901- porta el seu
nom com a placa) i per a la seva
prolongació en línia recta en
I'actual tracat.

Per arribar a prendre
aquesta decisió hi va haver torea
moguda a /'Ajuntament. Els pos
patricis tenienels seus partidaris,
així com la resta deis vems que
en sortirien afectats. Finalment, i
posat el tema a votació, va donar
el següent resultat: a favor de fer
la Rambla en línia recta 8 vots, a
favor de fer-Ia en línia inclinada 5
vots. Així quedava decidit el futur
de la Rambla, arribaria un dia que
des de la placa de les Neus es
veuria el mar.

Gurná i Ferran, que no pa-

raya de fer viatges a Matanzas
(Cuba), que era on tenia els seus
negocis, el mes de setembre de
I'any 1865 organitza una subs-
cripció destinada a poder col./ocar



Un altre teatre emblemátic de la Rambla: el teatre Bosc. Foto Arxiu

38 bancs a la Rambla que

s'estava construint i que van cos-
tar 719 duros. El mes d'octubre

tornava a marxar cap a Cuba i era
la cinquena vegada que s'em-
barcava, pero torna a Vilanova on
encara hi realitza grans coses.
Era I'any 1872 i la Rambla ja te-

nia 700 m de lIargada.

UNA NOVA EMPENTA A
LES OBRES

Les obres van continuar a
partir de I'any 1873, des de la
plaga Gurna i Ferran, pero no fins
a mar, sinó que arribaren fins al
carrer Soler pero per la part dreta
mirant avall, ja que a I'esquerra
hi havia unes construccions que
barraven el pas i que es van ha-
ver d'enderrocar, com es pot com-

provar en la numeració de les
cases del carrer Soler (Conxita
Soler era l'esposa del Sr. Ferrer
Vidal) on es veu que hi manquen
els antics núms. 1-3-5-7, i és que
per la seva banda dreta s'hi es-
colava el «Camí Gran», actual

carrer Ferrer Vidal, qué-sortint de.

la plaga dels Carros, on hi havia
el Portal de Már, comunicavq. arnb-
la Marina.

Fins aquí la Rambla amida-
va quasi 1000 metres de lIarga-
da. Les juguesques entre barce-
lonins i vilanovins entorn de la lon-
gitud de les respectives Rambles
se succeien amb avantatge per
als vilanovins.

Aquesta vegada la parada
va ser molt lIarga, ja que van pas-
sar més de 70 anys perque arri-
bés a termini el projecte de Fran-
cesc Gurna i la il.lusió de tants
vilanovins de poder veure la Ram-
bla finalitzada al passeig de Mar.

L'ÚLTIM TRAM DE
LA RAMBLA

Amb la paralització de les
obres de prolongació de la Ram-
bla durant tants anys, es va arri-
bar a la década deis anys 1940.
En tot aquest entremig s'havien
succe"it molts consistoris a la
Casa Gran, uns de més democra-
tics i uns altres no tant i aquest
tema de la Rambla era a I'ordre
del dia en moltes reunions de
I'ajuntament, pero mai hi havia
pressupost suficient per a les in-
demnitzacions pertinents. Era
tema al diari i també entre els vi-
lanovins, que desconfiaven de

veure-Ia acabada, i molts vilano-
vins van morir en aquests 70 anys
sense veure-ho acomplert.

No tothom pero tenia pres-
sa en portar aquest projecte a ter-
me i era natural, ja que hi havia
una colla de famílies que hi vivien
i per als quals, recol.locar-se en
un altre lIoc els era un trauma.

Pero finalment I'any 1947
es posa en marxa la máquina bu-
rocratíca per a la finalització i ur-
banització de la Rambla. Aques-
ta decisió la porta a terme
l'Ajuntament que presidia des de
feia tan sois un any l'Antoni Fer-
rer Pi (va prendre possessió del
carrec el dia 5 de juliol de 1946 i
l'ocupa durant 23 anys). Tot i el
problema de la manca d'habitat-
ges que hi ha en aquells anys a
Vilanova i que ha estat un escull
difícil de solucionar, s'enderro-
quen doncs una vintena de cases
de la banda dreta del carrer Fer-
rer i Vidal i també els magatze-
ms de I'antiga fabrica de «Mar»
que hi havia hagut allá. Aquesta
fabrica de filats i teixits fou la que
construí el patrici vilanoví el Sr.
Josep Ferrer Vidal I'any 1848
(per aixo aquest carrer porta el
seu nom).

Joan L1. Sivill i Vergés
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