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No és per casualitat que el dia 8 de more se celebra el Dia Internacional de la' Dona Treballadora. Era Ln dia com
aquest de I'any 1909 quan un total de 129 dones morien en un incendi a la fabrica Cotton, de Nova York. El propie-
tari de I'empresa va decidir tancar les portes per evitar que les treballadores es posessin en contacte amb un grup
de dones sindicalistes que es manifestaven a I'exterior. Totes elles demanaven més seguretat i sótubrítot al seu lIoc
de treball.

Alllarg de la nostra historia hi ha hagut dones que han destacat pel seu paper dins la societat. La majoria d'elles,
pero, han quedat en segon terme en detriment deis personatges masculins. A Vilanova comptem amb un impor-
tant nombre de dones més o menys íl-tustres. Les que us presentem a continuació en són una bona mostra.~

DONES DE
VILANOVA

Pilar Bagués i Bajes
Nascuda a Vilanova, Pilar Bagués va
destacar com a cantant de sarsuela.
Debuta a la ciutat amb El barbero de
Sevilla, del mestre Giménez. Als vint anys
es va casar amb el músic vílonovi Cartró,
integrant de I'orquestra Lo Vilanovesa.
Amb els anys marxaren a viure a
Barcelona, on Pilar va poder continuar la
seva carrera lírica. El seu calendari de
concerts i actuacions augmentava dio
a dio, i les gires van cornencor a ser una
qüestió habitual. Arribada a la madure-
so va abandonar el cant, pero no per
olxó el món artístico Des de aleshores es
va dedicar a la interpretació, tant de
cornédies com de drames.

Merce ColI
Filla del mestre descolo Francesc Coll.
iniciador del calendari El Vilanovés a la
segona meitat del segle possot. Merce
vivia al carrer de l'Aigua. Aquest fet li va
representar mantenir una gran amistat
amb la família Cabanyes i Urgelles,
donat que vivien al mateix carreroA tra-
vés del seu pare, va iniciar-se en el món
de I'astrologia. A la mort del seu proge-
nitor seguí amb la publicació del calen-
dori el qual va desoporéixer a finals
deis anys quaranta. En les seves 24
pagines s'hi podio trobar des del santo-
ral fins a consells sobre el temps, per a
pagesos i mariners. Una altra de les
dedicacions de Mercé Coll va ser len-
senyament.
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Teresa Mañé

Més coneguda com a Soledad
Gustavo, Teresa Mañé va néixer a
Vilanova i la Geltrú l' any 1865, en el si
ouno família que regentava la Fonda
del Jardí. Estudia magisteri l' any 1883, a
Barcelona. Tres anys després obrí la pri-
mera escote laica a Vilanova. L'any
1891 es casa amb Juan Montseny, més
conegut com Federico Urales. Fruit do-
questa unió naixeria la seva filla
Federico Montseny, que anys més tard
fou la primera dona ministre dEsponvo.
ocupant la cartera de sanitat. De
Teresa Mañé destaca la seva faceta
d'administradora i escriptora de publi-
cacions com Lo Revisto Blanco o Tierra
y Libertad. Perseguida per les pressions
legals i diverses denúncies, Teresa Mañé
i el seu marit decidiren tornar a
Barcelona l' any 1912. L'any 39 la família
va creuó la frontera amb Fronco i es va
disgregar. Teresa Mañé moria el 5 de
febrer d'aquell any en un hospital de
Perpinya, víctima del córicer,
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Rosario Dulcet
Nascuda l'any 1890, Rosario Dulcet és una
de les Ilibertaries víonovínes'sequkíoro de
Teresa Mañé. Filla'd'un federalista local
próxirn a I'anarquisme, als 14 anys va dei-
xar els estudis per entrar a trebollor en una
fabrica textil. Als 22 anys es va ajuntar
amb un obrer, fet que va destapar forces
crítiques i Ii va suposar el seu acomiada-
ment de l' empresa. En plena Guerra
Mundial va ser detinguda per la seva pró-
pagando antimilitarista. t:any 1917 torna
a Barcelona. Durant la Guerra Civil va
coincidir amb I'anarquista Emma
Goldman i va contribuir a la creació de
comunes oqrórles, Va morir a Carcasona
(Fronco) l'any 1977, on estava exiliado.

More Isabel Ventosa

Isabel Ventosa i Roig nasqué a la Geitrú,
un 20 de novembre de 1843. Lesvictirnes
de I'epidemia de cólera, que va afectar
I'any 185410 ciutat, van ser el motiu de la
seva devoció i dedicació cap als malalts
pobres, que n'eren la majoria. Amb 22
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anys dedot. Isabel ingressa a I'hospital
de la Santa Creu de Barcelona, i treballa
per poder convertir-la en la Congregació
Religiosa de les Germanes Franciscanes
Missioneres de la Nativitat de Nostra
Senyora.L'any 1894 es redactaren les pri-
meres constitucions de la congregació,
peró la Mare Isabel morí a Barcelona, el 2
d'abril de lonv següent, senseveure 1'0-
provació pontifícia de la seva fundació,
que no arribaria finsal 1909.

Ventureta Mestres

Una de les veus més notables que ha
donat la ciutat de Vilanova ha estat la
de la soprano Ventureta Mestres.Éscon-
siderada com a successora de les
també vilanovines Pilar Bagués,Antónia
Paretas i Montserrat Miró. Gracies a una
beca, va poder accedir al Conservatori
del Liceu, on va estudiar cant i solfeig. El
seu debut artístic va tenir Iloc a
Vilanova, éi·.16 d'octubre del 1947, al
Teatre Bosc. amb I'obra Marina. L'any
1953 va ser contractada per actuar al
Teatre Borrasde Barcelona. Va treballar
en companyies com la de Francesc
Bosch,Joan Gual i la del Teatre Bravium
de Reus.La cloenda a la seva carrera
va produir-se lonv 1975, al teatre La
Salle de Reus,amb l'obro Els Gavilans.
Ventureta Mestres moria el 25 de juliol
de 1994. Un any més tard l'Ajuntament
de Vilanova li dedicava un carrer.

Conxita Soler
Nascuda a I'Havana (Cuba) el 1825, era
filla deis vilonovlns Pau Soler i Roig i de'
Josefa Serra i Vida!. Amb només 19 anys
dedot. la Conxita va I/lnir-seen motrí- o'.
moni amb Josep Ferrer Vida!. La sevo- .
dot més una quontloso . oportació
económica, per part del seu pare, van
servir perqué el seu marit Josep s'ani-
més a establir-se 'pe) seu compte i fun-
dés la fabrica de mar José Ferrer i ~ia.
La mare de la Conxita, presenta I'any

- 1853, el projecte del mestre d: obres'
Josep Feliuper construir unes cases molt
modestes al carrer Nou..
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L'any 1857 el matrimonio que tenia dos
ñlls.el Pau i la Josefa, es van traslladar a
Barcelona, degut a que el marit va ser
nomenat diputat i senador en diverses
ocasions.

Beatriu de Claramunt
El seu és potser un deis noms de dones
més antics que coneixem i que guarden
relació amb la clutot. en aquest cas
durant el segle XII,quan Vilanova enca-
ra no havia esdevingut Vilanova i la
Geltrú. Beatriu de Claramunt fou la sego-
no esposa de Deudal Bernat de
Claramunt, de qui rebé els castells de
Tamarit i de Cubelles, en pensió vitalícia.
Vídua del seu primer espós. es casa en
segones noces amb Fortuny de Tamarit,
home fidel al comte Ramon Berenguer
111.A Beatriu se li coneixen tres fills:Deudal
Bernat, Guillem i Berenguer de
Claramunt. El primer faria el feu de
Tamarit. Així, es creu que va succeir la
seva more, la qual va mantenir els cas-
tells de Claramunt i Cubelles durant els
anys 1119 i 1129. Pel que fa al seu espos.
Fortuny , hi ha constancia escrita que
I'any 1134 va ser batlle del castell de
Tamarit.

Magdalena Miró

L'existéncia de la Casa d'Empara esdeu
a aquesta geltrunenca, que va néixer
ronv 1793. Vídua de Cristófol Llanusa,
Magdalena Miró tenia en propietat la
sínia del Gandaia. En morir, lcnv 1872,
deixó la casa per a asil de '{ells pobres i
les terres de la sínia per al sosteniment
de l'osll.amb lesrendes que donessin.Els
seusdesitjos varen ésseracomplerts pels
seusmarmesons,entre elsqui hi havia en

• Pere Puig i Carsí,i varen iniciar-se els tre-
balls dodoptocló de la casa. Elsterrenys
sobrants van ésser venuts a Francesc

:' 'Guma. L'abril de 1875 slnouqoró la Casa
: d'Empara. Posteriorment, es va erigir la
: singular capella gótica (1882) i uns anys
: més tard (1897) esva fer l'adquisició deis
.: :~jardinsde I'asil vilanoví.
'1,
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Morcel-líno Jacas

Morcelllno Jacas i Salom nasqué a
Vilanova i la Geltrú el 6 de juny de 1836,
sent filla de Magí Jacas i de Clara
Salom. L'any 1852 es cosario amb Pere
Puig i Carsí,de la família Xoriguer. A par-
tir de 1881 el matrimoni va decidir anar
a viure a Barcelona, on uns anys des-
prés (1894) moriria el marit. Durant la
seva vtouitct. continua interessant-se
pels fets vilanovins i, en especial, per la
urbanització de RibesRoges.Tant és així
que l'onv 1910 va cedir uns terrenys
duns quatre mil tres cents metres qua-
drats. Situats al marge dret del torrent
de Sant Joan, aquests havien de servir
perqué l'Ajuntament els convertís en
vio pública. túníco condició que va
posar era que, si en els termini de tres
anys no s'urbanitzava, la cessió queda-
ria sense efecte, requisit que va ser
acceptat per la corporació municipal
I'octubre del mate ix any.

Rosalia serrc i Miró
Nascuda a Vilanova i la Geltrú lonv
f'827, Rosalia Serra destaca per ésser
una poetessa mística, inclosa dins les
joies lntellectuols i llterórles de la vila.
L'any 1850, amb només 18 onvs.
publica el seu primer Ilibre, El Divino
Rosalito. Símbol de precocitat són les
seixanta una poesies místiques que va
acompanyar dortres tants gravats. Tots
els poemes varen ésser escrits en cas-
telló. excepte quatre que van ser
escrits en la seva Ilengua nadiua. De
proses poques n'escriví. Tingué al seu
correo la secció Santos del Dio de l'an-
tic Diario, que ernpleno quotidiana-
ment fins a la seva mort. el 29 de gener
de 1905. Molta de la seva producció
poética fou també publicada al
mate ix Diario, única publicació que
aleshores es comptava a la vila. Rosalia
prenia també part activa en les vetlla-
des que periódicament festejava
l'Ateneu, la popular institució vilanovi-
no, de la qual era fervent admiradora.
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