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Des de la Prehistoria

fins a la calguda
de I'lmperi Roma

d'Occident
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E ls orígens de la Humanitat arrenquen del període paleolítico És difícil dobtenir informació
histórica d 'una epoca tan reculada en el temps, pero amb la troballa de restes antropologi-

ques, utensilis, pintures rupestres, etc., s 'han pogut elaborar unes hipótesis, forca fiables, que
possibiliten l 'estudi daquest període.

Pel que fa a la comarca del Garraf, i més concretament al terme municipal de Vilanova i
la Geltrú, els estudis existents ens permeten de saber que ja en el paleolític mitja hi hagué presen-
cia de civilització.

VILANOVA I LA GELTRÚ DINS DEL TERRITORI.
PRIMERES MOSTRES D'HÁBITAT

En aquest primer moment, Thome era depredador i feia una vida forca migrada. S 'han tro-
bat restes d 'hábitats i tallers de sílex a la franja costanera, sobretot allí on hi ha cavitats

naturals: la cova del Gegant, a Sitges; la cova Roca Rubí; el coster Mitger i can Baró, a Ribes, i
el coll de l 'Miga, a Canyelles.

A mida que van anar passant els segles, pero, aquest home fou capa<;:dorganitzar-se i de
comen<;:ara estructurar petites comunitats estables, centrades en el conreu de ragricultura: havia
nascut la revolució agraria, ara fa uns set mil anys. Al principi, els pobladors van seguir vivint en
coves.

A la nostra comarca s 'han trobat restes que testimonien la presencia daquestes comuni-
tats. Els estudis realitzats les han datades entre els anys 3500 i 2000 a.C., i es coneixen pel tipus
denterrament -sepulcres de fossa- i perqué ja utilitzaven el bronze. Els indrets on shan localit-
zat són, avui, forca nombrosos. En el terme municipal de la nostra ciutat es coneixen el de la
Masia Nova -avui propietat de l'Ajuntament i casa dels germans Magrinya-, Solicrup -zona dels
Colls- i 1'antiga fabrica de gas de Josep Ferrer i Vidal -carrer del Forn del vidre, de Vilanova i la
Geltrú.

Altres indrets comarcals on s 'han trobat aquests tipus de restes són: la cova de Sant
Llorenc, dins del massís del Garraf; la cova Verda, a la punta de les coves de Sitges; la cova Negra,
de Ribes; Tradé, prop de Rocacrespa; can Suriol, dOlivella ; les diverses coves del pantá de Foix,
avui inundades, i les coves de Sant Miquel d 'Olérdola,

El poblament devia anar creixent i aleshores construíren cabanes de pedra posada en sec,
amb fang i branques, que van situar dalt dels turons i en zones protegides: la Talaia, el Mas de
lArtís i la Font den Bonet.

LA CULTURA IBERICA:
fLA TRIBU DELS COSSETANS

Cap al 700 a.C. aquests primers pobladors van desenvolupar una cultura propia, fruit dels
seus contactes veinals: de les possibles transaccions comercials i dels intercanvis agraris: la

cultura ibérica. -.



A la nostra comarca s 'han localitzat més d' onze assentaments iberics. Podem citar els de
la Geltrú, el d 'Enveja -torre d 'Enveja- i el més important, el de Darró/ Adarró. Cal recordar el
d 'Olerdola, que va tenir una continuítat histórica fins a 1'Edat Mitjana.

La comunitat ibérica desenvolupá una interessant activitat económica i social. Els ibers es
van installar al pla, i construiren poblats emmurallats.

EL POBLAT IBER DE DARRÓ/ADARRÓ,
SEGLES V-IV aC-VI dC

L'existencia daquest poblat, situat a la platja de Vilanova i la Geltrú, es coneix des dels anys
50, pero lexcavació que ha perrnes destudiar més acuradament la seva historia es va ini-

ciar l 'any 1977. Els diferents treballs publicats ens expliquen la forma de vida i 1'organització
dels primers pobladors de la plana vilanovina.

Les restes arqueologiques excavades indiquen que els primers ibers de la tribu dels cosse-
tans van ocupar el turó de sant Gervasi des dels segles V-IV a.C., i que poc temps després
ampliaren l espai habitat fins al pla, en una zona daiguamolIs. Aquest territori era una zona pro-
pera al mar, amb un delta que els permetia tenir aigua potable i una zona agrícola a linterior.

Pel que fa al seu nom -Darró, Adarró o Aderró- no sen coneix ben bé lorigen, pero els
estudis més recents assenyalen que pot ser un topónim iber. Si es descompon Darro, veiem que
la forma arro pot significar muntanya en euskera, i ar aniria lIigat als lIocs on hi ha aigua (Adarró
es va construir enmig daiguamolls). Adarro és la forma lIatinitzada del primitiu topónim Darró.

Societat i e c o n o m i a

Aquests pobladors ja vivien en habitatges. Hom nha pogut reconstruir un nombre consi-
derable. Les cases eren de planta rectangular, d 'un únic espai i amb una llar central. Les parets
tenien un socol de pedra i la resta de tovor'.

Les cobertes eren planes, com si fossin terrasses, formades per bigues de fusta i fango El
paviment era de terra batuda.

Els seus habitants devien ser gent humil, que es dedicava a l'agricultura, la ramaderia i la
pesca. També vivien de la ca<;:ai de la recollecció. Un altre sector de la població es dedicava, pos-
siblement, a la indústria artesanal: en la zona excavada s 'han trobat uns quants forns, on coien
ceramiques, i també una deixalleria, on hi anaven a parar les peces trencades o fetes malbé.
Aquest tipus de producció no devia ser únicament per al consum intern del poblat. Gracies a la

r gran quantitat de material cerámic descobert, se sap que també en fabricaven per a l 'exportació.
, Així, podem dir que Darró va ser un punt significat de cornerc, amb excedent de béns manufac-

turats,

1. Tovot (tova), tipus de paret feta amb pedres i fango
'}
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L'activitat comercial
Darró va ser el nucli principal del mercat de la zona. Des daquest poblat, hom distribuía

l artesania local i altres productes -vi, oli, peix salat-, a diferents indrets de la comarca id' altres
de la Mediterránia (el nord dAfrica, el sud de lactual estat francés, Eivissa i altres punts de la
Península Ibérica). El petit port de Darró rebia mercaderies de Cartago i de la Cartago Vetus,
com indiquen les restes cerámiques. A més, en els forns del poblat s 'imitaven les ámfores púni-
ques de tipus eivissenc.

Darró fou, dones, un centre de distribució i mercat. Al seu voltant van néixer nous nuclis,
subsidiaris de lactivitat daquest centre principal, com per exemple un altre poblament iber, del
qual es té coneixement, al sector de ractual ermita de sant Cristofol.

DARRÓ DURANT LA DOMINACIÓ ROMANA

D urant la pax romana, la vida al poblat de Darró va seguir sent la mateixa, sense canvis en les
estructures econórniques i comercials. L'única cosa que va canviar va ser que en comptes

de comerciar amb els fenicis, ara ho feien amb els romans. Simplement, els cabdills degueren
esdevenir subordinats a la potencia romana i van acceptar, de grat o per forca, el nou ordre polí-
tic establert.

Societat i e c o n o m i a

Fou durant el procés de romanització, tanmateix, quan la població va experimentar un nou
creixement. Per aixó hi hagué una reestructuració de les cases.

Aquestes cases (segle II -1 a.C.) tenien la planta quadrada i es compartimentaven: cada
estanca tenia' una utilitat. Les parets van deixar de ser de tovot i es construíren de tapia. Les llars
tenien xemeneia i eren airejades. També es va ampliar la zona artesanal -la terrisseria-. S 'han
trobat restes dárnfores de vi i de cerámica itálica que justifiquen aquest nou rumb emprés pel
poblat.

A principis del segle 1 a.C., el poblat va viure una forta davallada. Les diverses fonts his-
toriográfiques n assenyalen com a causa la perdua de l 'activitat comercial. Darró va deixar de ser
un centre redistribuídor: lhegernonia comercial passa a Tarraco, ciutat imperial, que desbanca el
petit poblat. A partir daleshores, Darró va anar despoblant-se.

A finals del segle 1 a.C., el poblat deixa dexistir i shi va installar una vil-la romana (anys
50-40 a.C), que funciona plenament fins a finals del segle 1 d.C. El segle V va ser abandonada
del tot. La vil-la tenia una part urbana i una part rústica, dedicada a la vinya.

r
Al costat del poblat també s 'hi ha localitzat una necrópolis.
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L"'Edat Mitjana.

Segles V-XV



Vilanova 1 la Geltrú dins del territorio
Segles V-X

PRESENTACIÓ HISTORICA DE L'EPOCA

L' Edat Mitjana és un llarg període de la historia que els estudiosos han dividit en dues parts:
lAlta Edat Mitjana i la Baixa Edat Mitjana.
La cronologia de I'Alta Edat Mitjana se situa entre el segle V, epoca de la dominació i con-

solidació del regne visigot de Tolosa, i el segle XII. La Baixa Edat Mitjana compren els segles
XIII, XIV i Xv. Cal entendre que aquesta cronologia és forca general i matisable.

La informació sobre l'Alta Edat Mitjana no és gaire abundosa, pero encara ho és menys
quan es tracta daspectes concrets, especialment de les comarques. EIs estudis publicats compre-
nen tot el territori i en fan una analisi general. Hem seguit aquests criteris globals en el nostre
estudi per a saber quelcom del període que va del s.V al s.X, epoca en la qual ja hi comen<;:a a
haver documentació.

Pel que fa a aquest període, no tenim gairebé cap aportació documental o arqueológica que
faci referencia a la comarca del Garraf i al futur municipi de Vilanova i la Geltrú. Podem pensar,
pero, que quan els visigots van dominar els antics territoris hispano-rornans, a mitjans del segle
V, les terres de la plana vilanovina restaren més o menys poblades.

L' ocupació visigoda no va alterar les estructures anteriors, sinó que les va mantenir, tot
adaptant-les a les seves necessitats. EIs visigots havien conviscut forca anys amb els pobles fron-
terers dels límits romans, i havien adoptat formes de vida i cultura romanes. Aquest fet, junta-
ment amb l escás nombre demigrants visigots que es va installar a les terres conquerides, fa
pensar que la població ibero-romana no transforma la seva organització socioeconórnica i jurídi-
ca. Els canvis es van produir únicament a les estructures de poder, en els ámbits polític i militar.
Així, els nous 'governants -cabdills visigots- substituíren els antics caps romans.

Cal entendre, doncs, que la vida quotidiana, el sistema productiu i econórnic i restructura
social es van mantenir igual que en el Baix Irnperi. Aquesta visió general pot ser aplicada per-
fectament a qualsevol indret de la Península, incloent- hi rantic poblat iber dAdarró.

L'arqueologia i els estudis recents diuen que fins al segle VI va existir a Adarró una vil-la
romana. EIs arqueolegs López, Fierro, Caixal i Castellano diuen: "És probable que ellloc fins i
tot no sarribés a abandonar mai'".

Tenint en compte aquesta informació, podem presentar la hipotesi següent: la vil-la
dAdarró seguí funcionant com a sistema productiu i va mantenir 1'antiga estructura social, amb
algunes transformacions que possiblement arrencaven del Baix Imperi, quan les estructures pro-

2. Fierro, A. i d'altres, La primera Vilanova, p. 8I.
')
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ductives es van anar ruralitzant i 1'agricultura passá a ser el centre básic de la producció. Les
vi11ae,que fins aleshores havien estat grans mansions destiueig de l aristocracia ibero-romana,
van convertir-se en explotacions agraries.

A part dels senyors de la villa també hi havia els pagesos, que des de sempre havien tre-
ba11atles terres i que ho devien seguir fent, ja que, manés qui manés, la seva única -i escassa- font
económica era 11urtreba11diario

La font citada abans diu que, probablement, la vil-la dAdarró va ser abandonada en el segle VI.
No se.n coneixen les causes, i per tant hi ha una 11acunahistórica que de moment no podem sol-
ventar. Tanmateix, realment el nostre territori va quedar despoblat del tot? O bé van seguir
vivint-hi pagesos i mariners? Possiblement aquests hispanogots, agrupats en petits llogarrets
-vici i castra3-, van romandre en aquestes terres, indiferents als successius canvis de poder. 1 pot-
ser foren e11si els seus successors els qui van mantenir viu el nom dAdarró/Darró, mostra topo-
nímica que ha arribat fins avui.

A partir del segle VIII, la invasió sarraína va fer desapareixer el regne visigot i provoca can-
vis molt importants. L' ocupació sarraína, pero, fou desigual al11arg del futur territori catalá. En
un primer moment, entre la frontera cristiana i la musulmana hi va haver una franja de terra que
no va ser ocupada per ningú: degué ser un lloc de pas, amb un poblament molt escás i disperso
Hom 1'ha anomenada terra de ningú. Aquesta "terra de ningú" fou nomenada Penitensis en el
segle X. Des daleshores forma part dels dominis senyorials, i el seu procés historie ja no es va
interrompre mai més.

"La terra de ningú": el Penedes
Durant els segles IX i X, el Penedés va viure una situació de descontrol i dinestabilitat.

No fou fins a mitjans del segle X que cornencá a adquirir entitat propia: va ser aleshores que al
Penedés -i quan parlem del Penedes cal entendre l 'Alt, el Baix i el Garraf- sorganitzá una nova
frontera, 11igadaal comtat de Barcelona".

Els habitants daquest territori, durant els segles d 'incursions sarraínes i fins a l:establi-
ment dels caste11s,ja documentats, es devien refugiar en punts de difícil accés, viles fortificades
o 110csesquerrers, abruptes i agrests, pels quals no es podia transitar amb facilitat, car no hi havia
camins. Fou aquest poblament dispers, juntament amb els nous pobladors procedents del
Pirineu, qui reorganitzá i repobla la terra penedesenca, en el segle X, sota rempara del comtat
de Barcelona i de 1'Església.

Aquesta dificultat orográfica es pot percebre encara avui: el Garraf no és una comarca ben
comunicada per vies naturals. Tampoc no devia ser zona de pas obligat, com sí que ho eren les terres
per on passaven les antigues carreteres romanes. Potser van ser aquests alguns dels motius pels quals
no hi hagué una forta presencia sarraína a la zona costanera del Penedes, és a dir, al Garraf.

Fins al S. X, dones, el Penedes fou una "terra de ningú", una terra de frontera.

3. Tt:ici(étirn llatí, plural) liogarret de l'epoca romana i primers temps de l'Edat Mitjana. Castra (etirn llatí, plural) Aquí vol dir llocs for-
tif~cats o ciutats que posseien muralla.

4. Salrach, J. M., Historia de Catalunya (dirigida per Pierre Vilar), vol. Il, El procés dejeudalització (segles JII-XIIJ), p. 259.
')
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LA GELTRÚ I LA VILA NOVA, SEGLES x-xv
Breu presentació situacional i toponímica

A vui el municipi s'anornena Vilanova i la Geltrú. L'origen d'aquest topónim compost cal
anar-lo a cercar a l'Edat Mitjana, pero hem de tenir en compte que Vilanova i la Geltrú és

la unió de dos pobles independents que no van formar un únic municipi fins a l'epoca moderna.

SEGLE X

Introducció

Deben segur que l'inreres per reorganitzar i fortificar la frontera del Penedes per part de la
Seu episcopal i dels comtes va produir-se després de l'atac d'Al-Marsur, el 985. El cabdill

sarraí asssetja i saquejá Barcelona i les poblacions veínes, produint grans destrosses. Aleshores, i
per tal devitar noves incursions, els comtes van augmentar les fortificacions frontereres i afavo-
riren la repoblació i la creació de castells terrnenats', com a punts de xoc i aturada. Va ser llavors
que el Penedes es cobrí de castells.

En general tots els castells del Penedes Oriental van quedar documentats en el segle X,
pero no fou fins a l'XI que aparegueren definicions clares dels seus dominis i feudataris.

LA GELTRÚ, SEGLES X-XIII

D' entrada parlarem de la historia de la Geltrú, perque és la part més antiga del municipi
actual.

La Geltrú és el nucli de població més antic. Va néixer a redós del castell. EIs primers docu-
ments que ens en parlen daten de finals del segle X.

El topónim de la Geltrú és d'origen germanic [Wisaltrud] i és nom de dona. El castell i
terme de la Geltrú, abans de ser coneguts amb el topónim actual, s'anornenaven, segons els docu-
ments, Liber antiquitatum, BischallBisbal, és a dir, vila episcopal, pertanyent al Bisbe.

L'any 999 apareix amb el nom de villa Episcopali. El 1080, en canvi, ja s'esmenta amb el
nom de Guisaltrud.

5. Castells que compten amb un terme o territor~ sota el seu domini o poder.
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El terme i la ub i c a c i ó d e l castell de la Géltrú

Ellímit del castell de la Geltrú es trobava al torrent de lfáPastera, allí cornencava el terme
del de Cubelles.

El castell es va construir damunt d'un petit turonet i al seu costat s'aixecá una esglesiola
dedicada a Santa Maria. Al voltant d'aquest petit nucli de construccions s'hi va anar installant
gent. Havia nascut el poble de la Geltrú.

El primitiu nucli urbá degué constar del castell, l'església, una sagrera", situada a ponent,
darrere del temple i del castell, la placa de davant del castell i unes quantes cases al seu voltant.

De mica en mica el poble aná engrandint-se fins arribar a mar.

En el s. XV es van formar els carrers Arengaders, Ravalet, el carrer Nou (avui carrer de les
Roques) i el carrer Bonaire, i al bell mig de la confluencia d'ambdós carrers s'obrí la placa del Pou
Nou (avui placa dels Lledoners). A finals d'aquest segle, la Geltrú ocupava uns 9 km-.

La ciutat estava emmurallada. De primer devia existir una petita muralla que tancava l'es-
glésia i el castell i les poques cases al seu voltant, i després es va ampliar. La documentació parla
d'una muralla nova, cosa que indica que abans n'hi havia una altra. Tenia tres portes: una a l'ex-
trem oriental del carrer Bonaire, anomenada d'En Bassa; una altra davant del camí de Sant
Cristofol, a la davallada d'En Mascaró i del Palmerar -d'En Balla-, i una altra a l'actual carrer
d'Arrnanyá.

El castell, dones, es trobava vorejat de cases, algunes fins i tot adossades a la muralla. Les
cases eren senzilles, tenien un pati i un petit hort i corral.

A banda de les cases que es trobaven inter-muros, el terme de la Geltrú comptava amb una
serie de quadres:" la del Cortell (nord de la vila), la de Solicrup (llevant, arribava fins a mar) i la
de la Bisbal (no se sap on estava situada). 1 masos, i peces de terra disperses conreuades pels habi-
tants de la Geltrú.

La parroquia també tenia ermites dins del seu terme: la de Santa Magdalena (NE), sota
del Puig Montgrós, i la de Sant Cristofol, dalt d'un turonet a llevant de la vila, en una zona pan-
tanosa, a la desembocadura del torrent de la Pastera.

Evolució his t o r ic a de la Geltrú

El terme i castell de la Geltrú pertanyien al terme del castell de Ribes. Els senyors de Ribes
eren els feudals més poderosos de la comarca. Sota el seu poder, a més de Ribes, hi tenien la
Geltrú, Sitges i Miralpeix. La Geltrú i Sitges eren, per tant, quadres de Ribes; i aquesta, a la

6. Sagrera, nom amb que es designa un antic cementiri que neix al voltant de l'església.

7. Quadra, entes com un petit nucli de cases, depenent d'un municipi més gran (veinat).
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vegada, era una antiga quadra d'Olerdola. Aquestes dues quadres, dones, van ser en origen de
domini comtal.

EIs Ribes eren descendents de Mir Geribert, noble emparentat amb la família comtal bar-
celonesa que l'any 1041 es va proclamar príncep d'Olerdola, tot revoltant-se contra el comte
Ramon Berenguer I, el Vell.

EIs Ribes havien rebut aquests castells de mans dels bisbes de Barcelona, que n'eren els
senyors feudals i havien compartit amb els comtes de Barcelona el procés de repoblació -o sigui,
l'organització del territori segons els criteris jurídics i econórnics del comtat de Barcelona-, i de
fortificació d'aquesta frontera extrema.

Que la Geltrú pertanyia als senyors de Ribes ens ho demostra un document de l'any 1039,
quan Folc, fill de Geribert, va retornar al bisbe el castell de Ribes, que el seu pare havia retingut
indegudament. En aquest document s'esmenten els límits del castell, i diu: "Ribes limita al nord
amb Olerdola; a llevant els castells d'Eramprunya i Olivella; al migdia la mar i a ponent
Cubelles". Per tant, la Geltrú i Sitges estaven dins el terme del castell de Ribes.

El castell de la Geltrú va estar sota domini feudal fins a mitjans del s. XlV.

La Geltrú es va anar debilitant per culpa de la vila veina, ja que es va produir una constant
emigració de pobladors cap a Vilanova.

El govern feudal de la Geltrú. EIs c a s t la n s "

EIs senyors de Ribes foren els senyors o castlans del castell de la Geltrú per concessió de
la Seu de Barcelona. Els sotscastlans eren els Manresa, que van tenir aquest cárrec almenys fins
a la segona, meitat del segle XIII. L'any 1259, pero, el castell estava en poder de Ramon de
Manresa, qui ja actuava com a castla del castell. Per tant, ja havia obtingut el cárrec i s 'havia des-
fet de la sotscastlania. Pone de Ribes degué ser l'últim membre de la família Ribes que va actuar
com a castlá. A partir de mítjans del s. XIII, dones, la famílía Manresa va tenir la castlania del
castell geltrunenc, i el devia tenir infeudat a la família Sableda. Després dels Manresa, l'any 1358,
el domini senyorial va passar a mans de la família dels Torrents", la qual es va vendre la jurisdic-
ció de la Geltrú a Berenguer de Sanahuja. Les relacions entre el nou senyor, en Berenguer de
Sanahuja, i els geltrunencs no van ser mai bones. Així, el 16 de juny de 1368 els homes i dones
de la Geltrú van recaptar els diners que havia pagat Berenguer de Sanahuja al seu predecessor
-10 000 sous barcelonesos- i els van oferir al rei Pere III el Cerimoniós perqué els redimís del
domini senyorial. El rei restituí els diners que Berenguer de Sanahuja havia pagat per la compra
de la Geltrú. Així, el 1368, el reí va adquirir el domini i jurisdicció del seu terme i l'agrega defi-
nitivament al de Cubelles. La Geltrú passava a ser del do mini reial. Pero sembla que el plet amb
els Sanahuja va durar un quant temps més, per culpa del Palmerar (1373).

8. Castla, persona que tenia el govern, la defensa i la jurisdicció d'un castell en nom del seu senyor o del sobirá. Havia de fer jurament de
fidelitat i homenatge a!s senyors.

9. Torrents va ser el tresofer reia!.



Des d'aleshores, els municipis formats per Vilanova de Cubelles, Cübelles i la Geltrú pas-
saren a tenir un batlle únic i es van incorporar a les viles reia1s.

t

La resta de la historia de la Geltrú s'ha d' estudiar conjuntament amh'el procés historie de
Vi1anova.

La població geltrunenca ;
És pracricament impossible saber el nombre d'habitants que hi havia en una pob1ació o

vila. A l'Edat Mitjana no existien els censos. Qpan calia fer un recompte de gent per saber qui o
quants havien de pagar, el sistema usat era per foes, és a dir, per cases. El primer fogatgelO és de
1358, que compta uns 151 focs. El fogatge de 1359 especifica que a la-Geltrú n'hi havia 62; a
Solicrup 5. L'altre fogatge, 1376, el castell té 135 focs i Mas Solsona 1.

A la segona meitat del segle el nombre d'habitants degué baixar, si tenim en compte la
situació general del Principat (la pesta, males collites: "10mal any primer"; "10any de la mort dels
infants ..." i les guerres: guerra dels dos Peres, guerra civil durant el regnat de Joan 1, etc.). Sembla
que a finals del XV hi va haver un nou redrecarnent, possiblement a causa duna entrada de gent
forastera -occitans, mal nomenats gavatxos- i d'altres de comarques de Catalunya que fugien de
l'insostenible control i domini feudal.

Al costat de la comunitat cristiana també hi havia un petit grup de jueus.,

VILANOVA, SEGLES XIII-XV

A mida que la vila de la Geltrú anava creixent, l'espai es feia insuficient i els habitants de la
Geltrú van cornencar a ocupar el terme del domini veí, Cubelles, on va anar sorgint la futu- .

ra Vilanova. El topónim (vila i nova) té el seu origen en el nom que rebien els ravals o suburbis
que es construíen fora dels murs per ampliar l'ámbit d'una població. És plenament medieval i
designa un territori fundat dintre un context jurídic, polític i social determinat.

D'una manera natural i espontánia va anar constituint-se un petit nucli de pob1ació en un
territori pertanyent al castell de Cubelles, el qual es trobava allunyat d'aquest nou nucli. Els nous
pobladors, dones, no van cercar l'empara d'una fortificació sinó un lloc on establir-se. Per aixó
des d'un principi es va considerar aquest poblament creixent una vila nova. Vilanova de Cubelles
va néixer i créixer separada de Cubelles.

Evolució histórica de la Vilanova histórica
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El primer nucli urbá de Vilanova
El primer nucli de població d'aquesta vila es degué formar al voltant de l'església, sota l'ad-

vocació de sant Antoni Abat. L'església estava situada al peu del camí que menava de la Geltrú
a Cubelles.

10. Fogatge, impost destinat a subvenir les necessitats de la Corona. Per saber que calia pagar es basaven en les quantitats de focs (cases
habitades) existents a cada localitat. També s'utilitzava per a fer el cens de la població.



Els habitants s'installaren alllarg d'un carrer (carrer Major, antic camí ral que anava de
Barcelona a Tarragona), al final del qual s'hi trobava el forn, fins que els vilanovins en van cons-
truir un altre a la vora del torrent (torrent de la Pastera, nom que sembla que ve del forn i pas-
tera que allí s'hi construí). Aquest forn no era del municipi, i per tant no havien de pagar l'im-
post reial. A mida que va anar creixent la població nasqueren dos carrers més: el carrer del Mig
i el carrer de l'Església, i entre ells, dos carrerons que els comunicaven.

De fet, la concessió de franqueses que el rei Jaume I va atorgar a aquesta nova vila no feia
res més que verificar una existencia de feto Les concessions de "cartes pobla"" es troben arreu de
la corona catalano-aragonesa (Vilafranca, Cubelles, Piera, Font-Rubí, Avinyonet, l'Arboc), en un
moment en que es volia enfortir el poder reial per tal d'assegurar-se uns territoris fidels a la casa
comtal, que es trobava amb greus dificultats económiques i de poder enfront del do mini senyo-
rial i eclesiástic. Així, podem dir que la carta pobla de Vilanova constatava el fet de l' existencia
d'un nou assentament hurná que a partir d'ella adquiria carácter jurídico Albert Virella ha calcu-
lat que el terme de la vila nava, en el segle XIV, era d'uns 18 km-.

La primera menció del nom de Vilanova és de principis del segle XIII (1232), amb el nom
de Vilanova de Cubelles. Virella ens diu que sota l'empara del castell de Cubelles, que era de
domini comtal, van anar constituint-se alguns petits nuclis de població i fortaleses: Cunit,
Vilaseca, Rocacrespa, Gallifa, el Mar Mort, Adarró, Enveja, el Piular, Creixell, Vilarrodona,
Soterrania i Vilanova. Aquesta última estava situada davant per davant del castell de domini feu-
dal de la Geltrú.

El 27 dejuliol de l'any 1274, veient que ja hi havia forca assentaments, els pobladors van
rebre una carta de poblament i franqueses del reiJaume I el Conqueridor. Aquest document veri-
fica i consolida aquesta vila nava, ja que a partir d' aleshores passá a ser fundació jurídica. Vilanova
passava a dependre jurídicament del poder reial, i per tant no seria ni de do mini senyorial ni epis-
copal.

Contingut de la Carta pobla i comentari explicatiu sobre el seu valor jurídico-institucional

La cartapobla és un document jurídico-institucional que, com ja hem dit, fou concedit pel
rei Jaume 1. L'historiador Font i Rius valora el document des de tres punts de vista o aspectes:

1. Aspecte territorial: un dels objectius del rei En Jaume va ser el de fomentar i estimu-
lar la repoblació i la construcció de nous vei:natges. Per aixó va eximir els pobladors de la vila
nova de les obligacions militars (cavalcada i exercitumr) i fiscals (questia, impost que podia
sol,licitar el rei en casos excepcionals per a atendre necessitats imprevistes, i cena, impost mone-
tari que substituta '1'obligació dels súbdits d' allotjar el rei i la seva cort quan transitava per la
localitat).

11. Carta de poblament o carta pobla és un document que establia els privilegis o drets que atorgava el monarca o senyor als nous habitants
de les ciutats que s'hi assentaven després de la conquesta. Fou molt freqüent a la Catalunya Nova.

y

12. Cavalcada, dret feudal del senyor a disposar dels seus vassalls per fer expedicions de saqueig i de castig durant l'Edat Mitjana; nor-
malment les comandava els castlá, Exercuum; dret feudal de convocar els homes que estan sota la seva jurisdicció per formar un exércit.

J
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2. Aspecte personal: exempció de pagar la 'lleuda i el peatge (impostos 'sobre les mercaderies i

la seva entrada pels camins i ports). Aquesta exempció afavora el comete i l'activitat económica ..

3. A més, el rei els prometia protecció i seguretat quan circulessin pel territori reial.

El govern i els privilegis de la vila nova

El regim jurídic era el corresponent a una comunitat de veíns lliures. El cap n'era un bat-
lle o delegat del rei.

Amb el temps s'aná desenvolupant una comunitat comunal que acabara constituint la uni-
uersitat", Les universitats rebien dels monarques el poder de representació dels pobles i viles de
Catalunya.

Molt aviat els avantatges de la nova vila van atraure els vems, subjectes a gravoses presta-
cions per part del castlá, Forca gent de la Geltrú va emigrar cap a Vilanova, cosa que provoca
serioses protestes per part dels castlans de la Geltrú. L'any 1259, Ferrer de Manresa, castlá de la
Geltrú, es queixava al monarca de la fugida de la seva gent, la qual veia els seus veíns vilanovins
com a homes lliures i amb forces exempcions jurídiques i fiscals, mentre que ells havien de satis-
fer les obligacions exigides pel castlá, les quals eren considerables.

La vila nova es va anar poblant de gent d'arreu de les comarques catalanes que es volia fer
escápola del domini abusiu dels senyors. Durant el segle XIV hi va haver, dones, una forta immi-
gració.

Els comtes-reis catalans afavoriren la vila nova i li van concedir tot un seguit de privile-
gis. L' any 1326, per exemple, Jaume II va permetre la creació de molins i trulls d' olí a la Vila
Nova per tal que aquesta els explotés i n'obtingués benefici económic. Tothom havia d'anar a
moldre allí. A canvi, la "universitat" havia de pagar 1 morabetí d'or a la Corona cada any, el dia
de Nadal.

El 15 de gener de 1335, el rei Alfons III de Catalunya i IV d'Aragó va concedir a les "uni-
versitats" de Cubelles i de Vilanova de Cubelles el "privilegi" d'escollir 4 jurats i 10 consellers el
dia primer de febrer de cada any. Veiem, dones, que en aquesta data es va constituir el Consell
Municipal. A part del Consell Municipal existia el Consell General, junta de tots els veíns -els
caps de casa- que es reunia quan hi havia algun problema, a toc d'esquella. Completaven l'orga-
nització de la "universitat" els "síndics", que eren els representants de la comunitat en els plets i
afers economics (censos, préstecs o penyores). Per damunt de tots ells hi havia el "batlle reial"
designat pel monarca, que presidia la comunitat. Quan hi havia aldarulls o perills el batlle podia
alear "a sometent", al crit de "Via fora", els homes en armes.

El 1340, Pere el Cerimoniós va concedir als homes de Vilanova el dret de poder carregar
descarregar lliurement els seus productes a la platja, cosa que fins aleshores no podien fer.
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13. Universitat, nom amb que s'anomenava l'ajuntament, és a dir, l'estructura jurídica i administrativa de l'Edat Mitjana que no depenia
d'un senyor feudal, sinó directament de la Corona reia!'



LES TRES VILES REIALS:
VILANOVA, CUBELLES I LA GELTRÚ,

segles XIV-XV

Afavoria, així, el cornerc i el transport de mercaderies. Aquest privilegi tarnbé demostra la
importancia que anava assolint la nova vila.

El 1343, el mateix rei va donar permís al batlle, en representació seva, de jutjar els delin-
qüents, tot convocant el "sometent". El dret de poder jutjar lliurement, seguint la potestat i la
jurisdicció que tenia Barcelona, fou atorgat l'any 1358. Així, els termes que anaven des del cas-
tell de Calafell, la Geltrú, fins al mar van obtenir el "mer imitx imperi" (potestat civil i criminal)
i el batlle podia aixecar "costells", forques i altres signes de jurisdicció". A canvi d'aquest privile-
gi els síndics i procuradors d'aquests termes van pagar 4000 sous, moneda de Barcelona. El 6 de
maig del mateix any, 1358, des de Girona, Pere "el del punyalet" (el Cerirnoniós) també els va
afavorir concedint-los el privilegi de crear un "mercat" setmanal cada dimecres a Vilanova.
Aquest mercat es devia fer a la placa major, ja que allí hi havia la carnisseria, la peixateria, el gra-
ner, les hortalisses i altres comestibles. A més, el rei els va concedir protecció i guiatge per a tots
elsque hi volguessin anar. L' any 1366 els va permetre de fortificar la vila, i la ciutat s'ernmurallá.
D'aquella epoca són els portals: el d'en Rossell, a ponent; el d'en Clara, a llevant; el d'en Negrell
a del Nin, que tancava el carrer de l'Església, comunicava i facilitava la sortida cap a la Geltrú
(existent encara avui, és l'únic que es conserva), i el de Mar, a migdia, que confluía a la placa
Majar (avui Pau Casals). Les muralles van ser enderrocades el 1650. L'any 1381 van obtenir per-
mís per fer una fira anual, la primera quinzena de novembre, i el 1447 Vilanova passá a ser carrer
i membre de Barcelona.

Durant el segle XIV, Vilanova encara era manada pel batlle de Cubelles. Pero comptava ja
amb una universitat plenament desenvolupada, amb 4 jurats i deu consellers que sota el control
del batlle reial regien les ordinacions municipals. A banda d'aquest petit consell hi havia el con-
sell general de tots els prohoms del poble. 1 a més a més, cap al 1344 es designaren 2 síndics o
procuradors, portantveus de la municipalitat en actuacions jurídiques.

També disposava de parroquia propia des del segle XIV, encara que depenia de la de Santa
Maria de Cubelles.

A partir de l'any 1368 Vilanova, Cubelles i la Geltrú es van organitzar en tres universitats,
gavernades pel batlle reial. Aquesta situació presentava un nou tipus de govern.

Malgrat haver-hi tres universitats, només hi havia un batlle que les controlava totes tres.
El sistema d'elecció del batlle es feia de la següent manera: els jurats, cada tres anys, escollien tres
individus, aleshores el rei o el batlle general de Catalunya, en representació seva, en triava un per-
que fos el batlle de les tres universitats. Cada universitat, pero, tenia plena autonomia dins del
seu territorio

14. Costell, columna o bastiment de fusta 011 es subjectava els reus de certs delictes.
')
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Les universitats també escollien conjuntainent els consellers (10 en total) i els jurats (qua-
tre); ho feien el dia de la circumcisió del Senyor de cada any. Més endavant la composició va can-
viar. El 1442, la reina Maria, esposa de Martí l'Humá, ordeda que el31 de desembre de cada any
s'escollissin cinc jurats: 2 per la Geltrú, 2 per Vilanova i 1 per Cubelles i vi~r-i-cinc consellers (8
geltrunencs, tretze vilanovins i quatre cubellencs). Aquestes trenta persones formaven el Consell
Municipal i elegien la terna perqué el rei n'escollís el batlle.

.J

De fet, sembla que no sempre es respectaren les disposicions reials, i possiblement el nom-
bre de consellers era canviant cada vegada que es convocava el conselL

Les reunions del consell municipal s'acostumaven a fer als edificis parroquials, Sant
Antoni, Santa Maria de la Geltrú o Santa Maria de Cubelles. Aixo ens indica que encara no dis-
posaven de cap edifici público

Vilanova anava adquirint supremacia davant de les comunitats veines, la Geltrú i Cubelles.

Conflictes amb la Corona a les darreries
del s. XIV i principis del XV

EIs conflictes s'encetaren a finals del XIV, pero van durar part del segle XV.

Per entendre les raons i causes del conflicte cal que ens resituem en l'organització munici-
pal. Hem vist que Vilanova de Cubelles, Cubelles i la Geltrú, per disposició del rei Pere III el
Cerimoniós, havien esdevingut viles reials de ple dret i jurisdicció. Les tres universitats gaudien
de plena independencia des de finals del segle XIV. L'historiador Josep Coroleu, en la seva
Historia de Villanueva y Geltrú, diu: "... estas gozaban de una completa independencia para su
régimen y administración, sin mas cortapisa legal que el deber de respetar las leyes generales del
pais y las condiciones impuestas en el privilegio que habia fijado las reglas de su constitución
interior".

Aquesta situació es va trencar durant els anys 1380-1381. El rei Pere el Cerimoniós va
donar a Bernat de Fortiá (germa de la seva quarta i última esposa, Sibil· la, camarlenc i conseller
reial)," en perpetu i franc alou" (és a dir, en do mini absolut i donació plena), les viles, llocs i cas-
tells de Cubelles, Vilanova i Fontroja, i les quadres de Gallifa, Rocacrespa, Vilaseca, Cunit,
Segur, Piulart, Sant Pere, Darró i la Geltrú.

Bernat de Fortia aná adquirint cada vegada més poder, i va arribar a ostentar els cárrecs de
governador de Catalunya i procurador del ducat de Girona. Pel que fa a la seva relació amb les
viles i termes reials rebuts de mans del rei Pere, la seva actuació fou com la d'un autentic sobira,
i no en tenia mai prou.
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15. Camarlenc, cap dels serveis de la cambra reial a la cort dels reis catalans; cárrec segon, després del majordom. Conseller reial, persona
que pertany al eos consultiu permanent del rei.

16. Franc alou, terra lliure, exempta de cárregues.
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El malestar dels habitants de les universitats era profund, i van mostrar la seva indignació
perque no se 'Is respectaven llurs drets i privilegis reials, concedits i ratificats alllarg dels anys.
Aquest primer conflicte es va acabar quan els pobles van pagar un rescat a la corona.

L'any 1414, la llibertat de les tres viles reials es va veure interrompuda de bell nou. La reina
Violant de Bar, muller del difunt Joan 1, que seguia exercint el control de les terres penedesen-
ques, va permutar els castells de Cubelles i de la Geltrú i el senyoriu de Vilanova per la vila i
baronia de Cocentaina (Xativa) a Guerau Alemany de Cervelló".

Aquest fet va indignar moltíssim els habitants d'aquests tres pobles. A partir d'aleshores,
els representants de les tres universitats van lluitar per recuperar la seva condició de viles reials i
encetaren un plet amb la corona que va durar fins l'any 1418. En aquest any les tres universitats
van pagar dotze mil florins al rei Alfons el Magnanim, el qual determina que les tres universi-
tats, així com les quadres veínes, no es podien separar o alienar mai més de la Corona reial. Per
compensar el greuge que havien patit els va nomenar membres.i carrer perpetus de la ciutat de
Barcelona, privilegi que els concedia tot un seguit de drets, sobretot econornics. Aquest privilegi
s anomenava del "carreratge".

La població vilanovina

Segons el fogatge de 1359, Vilanova de Cubelles tenia 78 focs, mentre que Enveja i Adarró
en tenien 7. En el fogatge de 1376, a Vilanova hi havia 123, i a Enveja i Adarró, 19.

A efectes de calcul d'habitants, es considera que cada foc equivalia a 5 persones, d' on resul-
taria una població total de 425 persones l'any 1359 i de 720 el 1376.

Societat

És dificil saber com vivia i quina era l'estructura económica del pobie d'aquell temps. Una
font interessant que permet conéixer, a tall d'hipotesi, el modus vivendi dels homes i les dones
d'aquesta epoca són els inventaris. Així que, per aquesta part de la historia, ens basarem en els
inventarie" estudiats per M. Lluísa Orriols".

La vida quotidiana
Llegint els diferents inventaris podem pensar que els geltrunencs eren gent humil que

comptava amb allo just per viure. Les cases no contenien cap mena de luxe ni d'objectes super-
flus.

«
17. Guerau Alemany de C~rvelló i Queralt era governador general de Catalunya des de 1404.

18. Inventan, document, on el notar¡' apuntava tots els béns immobles que hi havia en una casa. Són molt importants per a poder est
tudiar i coneixer la vida quotidiana de l'epoca medieval.

19. Veure bibliografia.



-'Les cases
La gent d'aquella epoca vivia en cases fetes d'argamassa: fang, pedres i canyes. Les teula-

des eren fetes de teula; sembla que hi havia una bóvila a Iatmateixa Geltrú. '

Tenien baixos i un pis. A baix hi havia l'entrada, a una banda la cuina i a l'altra una cam-
bra, i al fons el celler, que s'obria al pati posterior o corral. La ~ambra de la planta baixa sols es
troba en algunes cases, cosa que fa pensar que només les famílies més benestants tenien menja-

J
dor diferenciat de la cuina; en les més humils, la cuina feia a la vegada de menjador. Aquestes
tampoc devien tenir celler, sols s'esmenta que a l'entrada hi havia un cupo Les cases més cares
eren les que tenien hort i pou. També tenien alguns animals dornestics: gallines, galls i pollets.

Les cases estaven equipades amb els elements comuns:

Estris de cuina: ampolles, ast, bugader (cossi per a fer la bugada), la caldera, ferros per al foc,
gerres, graelles, manils (draps de llana), morters de terra, olles de coure i terra, paelles, una paste-
ra, plats de terra, una post de pastar, tallador de fusta, cobertors o tapadores, poals i el cantir,

El rebost d'una casa de pages: no sempre hi havia un espai concret per a guardar els queviu-
res. Hi acostumava a haver: gerres per a l' oli -gerres olieres-, barriles de vi (rnost i remost), vina-
gre i garrafes d'oli. Una arrova de farina, segó, fideus, un sedas per a garbellar la farina, arrós,
civada i llegums (fesols, guixes, faves, llenties); carn salada i una gerra per a salar-la, sardines sala-
des, fruits secs, alls i rayes.

Roba de casa: tovalles, tovallons, llencols i flassades, així com algunes tovalloles i travessers.

Roba de vestir: camises d'home i de dona i cotes de burell (roba de ratlles o blanca).

Mobiliari: arquibancs (caixes al damunt de les quals s'hi podia seure), bancs de fusta, cai-
xes o arques que servien com a armaris per a guardar- hi els estris en general, sense cap mena
d' ordre, caixota, llit de posts -acostumaven a ser quatre- equipat amb márfega, matalas i traves-
ser (coixí que travessa tot el capcal del llit) , bancs i taules de dues petges (corn una esquena d'ase).

El parament de la taula constava de: escudelles per a la sopa, que era un aliment diari,
gerres, ganivets i culleres. Els aliments sólids es menjaven amb els dits.

Els apats: es fa difícil de precisar quants apats feien al dia, pero si es tenen en compte els
costums i les tradicions conservades podem afigurar-nos un menú basat en el pa i el vi. També
es menjava cansalada, pa sec, peix salat i botifarra seca, aliments que es podien conservar. Devien
beure llet d'ovella i elaborar-ne els derivats com a postres; i quan es moria una ovella, sen men-
javen la carn. A les viles costaneres, com és el cas de les nostres, el regirn alimentari es cornple-
tava amb el consum de peix, aviram i els seus derivats (ous) i productes láctics (formatges).

A part de les coses esmentades més amunt, hom pot llegir en els inventaris referéncies a
objectes més o menys sumptuosos, sobretot en aquelles cases que tenien un xic més de poder
económic. Així, al costat de les coses inventariades com a eines necessaries per a viure també s'hi
troben bossetes, caixetes per a guardar-hi joiells, canelobres, algun cofre, llanternes i llumeneres
per a illuminar les estances, miralls, pintes i estores.
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Possiblement cada casa pastava el seu pa, com ho demostren les nombroses post de pastar
que es troben esmentades en els inventaris, i després devien dur el pa amassat a coure al forn del
senyor. A canvi de la cocció pagaven un delrne".

L'estudi
Sembla que al segle XV la Geltrú tenia una escola parroquial on s'hi ensenyava en llengua

romanc.

Estructura eco no mica

Per poder saber alguna cosa de l'estructura econo mica de les nostres viles d'aquella epoca
també ens cal basar-nos en els inventaris, ja que inclouen els estris o eines de treball.

Aquests estris ens ajuden a esbrinar els possibles oficis que feien els geltrunencs i vilano-
vins de l' epoca. L'ofici més comú era el de pages, conreaven la vinya i els cereals al costat de 1'0-
livera. És a dir, es produía la típica trilogia mediterránia del conreu de seca: vinya, cereals i oli-
vera. Al costat dels conreus de seca hi havia alguns horts (la toponímia ens parla d'un "camí dels
horts", cosa que ens demostra l'existencia d'aquest tipus de conreu), En aquestes terres, regades
per pous i sempre situades vora la vila, s'hi cultivaven hortalisses i verdures. Podem dir, dones,
que el centre económic i de producció de les nostres viles era rural.

En aquell temps la ca<;aencara devia ser una activitat complementaria.

Entre les eines inventariades hi ha: aixades, cávecs, falcs, podadores, alguna arada, destrals
i sárries per als animals. De fet, les eines del camp també eren ben pobres i rudirnentáries, cosa
que ens permet adonar-nos de la migradesa amb que vivien.

El conreu de les terres es feia amb muls, també alguns ases i bous, encara que aquests
darrers no eren gaire freqüents. El preu dels bous era forca elevat, així com el de les mules de pél
negre. Els ases es pagaven sobre uns 11 sous.

Un altre ofici devia ser el de boter, lligat al conreu del vi. La vinya ja hem vist que era una
font de producció destacada. Així, en els inventaris hi figuren: cups, barrals, algun embut, bótes,
grossa, folladores, podadora i portadores. Al costat d'aquestes eines s'hi troben: sedassos, algun
garbell, gavetes, cistells i cistelles, palmes, senalles i senallons.

També s'hi troben alguns atuells de defensa. Cal recordar que els habitants d'una vila
havien d'anar a ajudar el seu senyor quan tingués algun perill o bé quan algú ataqué s la fortifi-
cació o castell (perill de pirateria sarraina). Per a defensar-se devien fer servir la ballesta, dards i
llances, sobretot. Alguns homes tenien una cota ferrada, punyals i broquers (escuts).

r
Altres ojicis: apotecari, forner, paleta, sabater, mestre d'aixa, hostaler, (cosa que ens demos-

tra que hi havia hostal), mercader, picapedrer i barbero

20. De/me, irnposr equivalent a la desena part de la producció de la terra ..,
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Altres indrets al voltant de l'actual terme de
Vilanova i la Geltru

Mariners: al costat de l' ofici de pages no podem oblidar l' ofici de mariner, tan normal a les
terres costaneres. EIs mariners devien navegar seguint el sis ema de cabotatge, i també feien
llargs viatges.

Les feines agrícoles. El sistema de vida dels pagesos anava Iligat al ritme de les estacions
agrícoles. També depenien dels productes conreats per ells mateixos.

El calendari agrícola cornencava a la tardor, quan se sembraven els grans d'hivern. A finals
de la tardor es recollien les fulles dels arbres per a forratge i llit dels animals, es treballava la terra
i se sembrava. Fins a la collita del gra, al mes de juny, les feines agrícoles eren escasses.

Durant els mesos d'hivern es dedicaven a pasturar els porcs i a fer llenya, així com a la
matanca del porc i a podar els arbres. A la primavera es cavaven les vinyes i s'esporgaven, i ales-
hores esperaven la verema. Als mesos d' estiu era quan tenien més feina: garbellar, segar i batre,
ventar el gra de la palla ... Tot seguit es posaven a preparar les tones i els cups per a veremar. No
s'ha d'oblidar que al costat d'aquestes feines el pages també havia de tenir cura dels conreus tex-
tils i de 1'horta.

Era a 1'estiu quan la taula del pages estava ben enriquida: faves, pesols, alls, llenties,
cogombres. També hi havia les fruites: figues, peres; i els fruits secs: ametlles, nous i avellanes.

Comert: hem vist que els vilanovins van obtenir privilegis sobirans per a poder carregar i
descarregar mercaderies al port, equiparant-lo a altres ports del Principat. Aixó ens fa pensar que
hi devia haver un cornerc marítim més o menys incipient que es pot lligar amb la política expan-
sionista de la Corona, encetada al segle XIV. Al port de Vilanova es podien embarcar productes
de l'interior del Penedes -vins- i desembarcar mercaderies procedents de diferents punts de la
Mediterrania, i des d'aquí transportar-les per terra -vies públiques i camins veínals - cap a les
comarques de 1'interior, per exemple a Vilafranca, que era una altra vila reial, populosa i amb una
forta activitat económica.

El Palmerar
Sembla que ja era poblat en el segle XI. És un topónim que ha arribat fins als nostres

temps. Barri que marca una línea divisoria dels dos termes, situat entre la Geltrú i Vilanova. EIs
diferents senyors de la Geltrú i Cubelles, i després la Vila nova, pretenien tenir drets sobre ell
fins que, l'any 1373, Pere III va dictar una disposició en que designava el Palmerar als límits del
Castell de la Geltrú.

Possiblement els seus habitants vivien de 1'explotació de les palmes, materia primera que
es feia servir per a fer cistells, cabassos, senalles ...

<;a Llacuna o Sallacuna
Poble que rebé franqueses segons la carta de poblament de Jaume I de 1274.

Geográficament ocupa una filera de cases que donen a la platja, entre el pinacle de Sant Gervasi
i el puget de Sant Cristófor.
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El topónim, que és la forma aglutinada de ipsa lacuna, deu recollir la seva relació amb el
medi natural: uns estanys que tocaven a mar; un era el de la Geltrú (a llevant) i l'altre el de la
Ramusa (a Garví).

La primera cita d'aquest indret o barri es troba en la "Carta de població" que l'any 1274
atorga el rei Jaume 1. Si el rei atorgava franqueses a Ca Llacuna vol dir que ja feia forca temps
que allí hi havia un assentament fix i estable, i ell sols constatava una realitat.

29

Poblament d'aquests indrets
De ben segur eren molt pocs habitants, un parell de dotzenes de famílies manneres.

Aquesta gent s'installava als peus de la platja, i es dedicava a les feines de la mar.
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EL PAS DE L'EDAT MITJANA A L'EDAT MODERNA:
SEGLES XVI i XVII

Evolució i c a n v i s a Vilanova, Cubelles i la Geltrú

D esprés del Compromís de Casp, l'any 1412, la corona catalano-aragonesa va viure un canvi
de dinastia. Malgrat la desaparició de l'antic llinatge dels corntes-reis catalans, les estruc-

tures de govern, les institucions i la vida dels pobles que configuraven el regne catalano-aragones
no es van alterar. Es pot dir que, en general, es va mantenir la continuítat de la majoria de les
institucions que s'havien configurat a l'Edat Mitjana, encara que de mica en mica es van anar
introduint noves formes de govern, algunes de les quals afectaren els municipis, com tot seguit
explicarem.

Aquestes institucions, proples de la nació catalana, van perdurar fins a la Guerra de
Successió (1702-1714) i els Decrets de Nova Planta.

Dins de l'estructura administrativa municipal, el Principat estava dividit en vegueries. Les
vilesde Vilanova, Cubelles i la Geltrú pertanyien a la vegueria de Vilafranca del Penedes, gover-
nada per un veguer, encarregat de les funcions administrativo-jurídiques (policia, ordre públic) i
de les judicials. Cada municipi tenia un batlle que exercia les funcions econórniques i judicials i
tenia al seu cárrec els tribunals locals. Fou precisament en el camp de les atribucions municipals
on Cubelles, Vilanova i la Geltrú van entrar en conflicte, fet que marca la dinámica histórica
interna durant tot el segle XVI i bona part del s. XVII, i no es va cloure definitivament fins al
segleXIX.

Els motius de conflicte foren diversos, pero el cabdal i definitiu va ser el paper cada cop
més rellevant que aná adquirint la novella Vilanova, a partir del seu creixement economic, terri-
torial i dernográfic. Aquest predomini potencial no plaía ni a Cubelles ni a la Geltrú, i a finals
del segle XVI les viles van iniciar un període conflictiu per fer prevaler els seus drets.

Per tal d'entendre el procés que va conduir a la separació dels diferents municipis, cal
seguir aquestes pautes cronologiques:

Alllarg del segle XVI, les viles de Cubelles i de Vilanova van anar comprant els drets de
castlania existents sobre el territori i les persones, esdevenint les universitats senyors directes i
alodials", La persona que ostentava el poder de la jurisdicció civil i criminal era el batlle reial, al
castlá sols li quedaren els drets de cobrar els delmes.

Vilanova era el municipi que tenia més poder (econornic, dernográfic, etc.) per la qual cosa
el batlle sempre era vilanoví. Aquest predomini constant de la vila nova, disgustava Cubelles, que
es veia relegada a un segon pla. Per aixó, l'any 1569 va fer el primer intent de treure poder a la
vila que havia nasout a redós seu, i va demanar al rei que es modifiqués el sistema d'elecció del
batlle. No reeixí i ho torna a intentar els anys 1572 i 1587, pero va tornar a fracassar.

21. Alodials, terres del terme, que des d'aleshores esdevingueren lliures.
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L' any 1576 Cesar de Santjust, castlá de la Geltrú, va vendre als pobles de Cubelles,
Vilanova i la Geltrú el castell de la Geltrú i el seu terme, així c0ITt tots els homes i dones, cen-
sals, fruits, rédits, predis", terres, possessions i tots els drets sobre el castell, que. tenia en franc
alou", per herencia. El preu que van pagar va ser de 6000 lliures catalanes, a part d altres obliga-
cions". El repartiment de la compra no va ser equitatiu: Vilanova es va quedar dues terceres parts
del delme i del lauderni" i Cubelles només una tercera parto Aixo també va molestar i forca els
cubellencs. J

L'any 1593, les tres universitats, de mutu acord, van demanar al capitá general del Principat
la modificació d'elecció dels jurats i del batlle. Aquest cop, i sota el vist-i-plau de les tres uni-
versitats, la demanda va ser escoltada i es va passar a utilitzar un nou sistema d'elecció: el de la
insaculació, el qual s'havia introduit al país després de la Sentencia Arbitral de Guadalupe
(1486).

La composició per a poder escollir els jurats i el batlle quedava de la següent manera: s'es-
collien sis persones per Vilanova, dues per Cubelles i dues més per la Geltrú, i els seus noms eren
introduíts dins d'un saquet per tal de triar-ne tres i el batlle. Ara bé, el batlle, fos d'on fos, havia
de viure a Vilanova, ja que era el municipi més centric (Cubelles estava massa allunyada de les
altres dues) i on es desenvolupava una vida comercial més activa.

Malgrat, pero, aquest nou canvi electoral, Cubelles no va parar fins que l'any 1610'va acon-
seguir la reunió separada de jurats i consellers. Un any més tard s'alliberá definitivament de
Vilanova. Aixo no vol pas dir que s'acabessin els conflictes, ja que durant tot el segle XVII i part
del XVIII van pledejar per fixar els seus límits territorials.

La Geltrú també va pledejar amb Vilanova per assolir la seva llibertat. El primer intent va
ser l'any 1587, pero no l'assolí fins al 1637. Mentrestant també es va obrir un plet per la posses-
sió del Palmerar. L'any 1633, aquest territori quedava adscrit a la Geltrú. Ara bé, deu anys més
tard, el 1647, la Geltrú demanava de bell nou la reunió amb Vilanova. Sembla que els motius
foren la proximitat territorial i l'áre a d'influencia económica que exercia Vilanova. Es constituía,
així, l'ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Cal dir, pero, que la ciutat de Vilanova encara es deia
Vilanova de Cubelles, i que fins al cap d 'un segle no va esdevenir Vilanova i la Geltrú (1768).

Tots aquests estira-i-afluixa perjudicaren forca la població de totes tres universitats, que va
haver de pagar forca més censals per tal de financar les despeses jurídiques.

Com es pot veure, a mitjans del segle XVI els tres municipis encetaren diversos camins,
que configurarien les actuals estructures territorials i administratives. Administrativament es van
organitzar per separat, pero eren dirigides per un mateix batlle reial i pel veguer de Vilafranca
del Penedés.

22. Predi, bé immoble.

23. Alou, nom que rep una terra o un terme que pertany a un senyor. Alou franc vol dir que és lliure, que no depen de ningú més que del
senyor.

24. Coroleu,]., Historia de Villanueva y Geltrú, p. 165.

25. Laudemi, impost.
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Aquesta estructura administrativa va durar fins al Decret de Nova Planta (1716), quan el
nou canvi dinástic i les conseqüencies de la Guerra de Successió van introduir una nova organit-
zació territorial a l'antiga Corona catalano-aragonesa.

A part dels conflictes interns, les tres universitats també van viure intensament els esdeve-
niments histories generals que es produiren al país, especialment la guerra contra Felip III de
Catalunya i Aragó i IV de Castella (1640-1652).

Durant el conflicte bel-lic, les tres universitats es van sumar a la defensa del territorio Just
quan va cornencar, I:any 1640, van enviar armes i municions per socorrer els defensors de la ciu-
tat de Barcelona. La ciutat també va patir directament els atacs de les tropes castellanes. Per aixó
un any més tard, el 1648, van organitzar dues companyies de milicians per defensar-se dels sol-
dats castellans i dels bandolers, que amb l'excusa de la guerra assaltaven i robaven. També havien
d'allotjar les tropes, tant les castellanes com les franceses. El 1649 les ciutats van capitular. Les
conseqüencies de la guerra van ser significatives, sobretot en la perdua de població, com veurem
tot seguit.

Població, societat i cultura

La població havia viscut una forta davallada, arreu del Principat, des de finals del segle
XIV i principis del segle XV. Sembla que la població de l'actual comarca del Garraf havia min-
vat un 34%. A principis del segle XVI es va viure un redrecament dernográfic. Pierre Vilar, en el
seuestudi Catalunya dins I'Espanva moderna"; presenta els focs de diferents anys i constata aquest
augment de població comarcal:

La ciutat de Vilanova, així com la Geltrú, va viure un bon moment demográfic, Aquesta
afirmació es pot testimoniar a partir de diferents documents que fan palesa la falta d'espai dins
el recinte emmurallat de Vilanova, per la qual cosa es construíren nous carrers a extramurs, uns
en direcció a mar i d'altres cap a l'interior. D'aquesta epoca són els carrers de Sant Gervasi,
Caputxins, Santa Madrona, Pádua i Santa Anna. També daten daleshores les noves esglésies,
més grans que les ja existents (senyal que els mancava espai): l 'església de Sant Antoni Abat
(1670) i la de Santa Maria de la Geltrú (1699).

Antoni G~rí, en el seu llibre Descripción é historia de la villa de Villanueva y Geltrú desde su
fundación hasta nuestros días, constata que l'any 1500 Vilanova tenia 166 cases i la Geltrú 58. En
total, 224 llars. Aqut';st! dada no lliga del tot amb les aportades per Vicenc Carbonell.

26. Vilar, Pierre, Catalunya dins I'Espa;pa moderna. El medi historie, volum II, p. 231.
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Vícenc Carbonell i Virella estudia els fogatges" de 1553 i 1591, i 'n'obté la informació
següent: lo

L'any 1553 a Vilanova hi havia 91 focs laics i 2 de capellans. Aixo fa un total de 93 focs.
En el terme de la Geltrú hi havia 32 focs laics i 1 capella, en -toral 33 focs, i a la quadra de
Solicrup, 1 foc.

En total, en l'actual terme de Vilanova i la Geltrú, hi havia 127 fOCS28

A partir de la informació del fogatge de 1591 Carbonell dedueix que Vilanova, aleshores,
comptava amb 208 cases i la Geltrú en tenia 76.

La població va anar creixent, com es pot comprovar en el següent quadre:

Fogatge de 1553 Fogatge de 1591 1613, (Garí, op. cit ...) 1708

127 focs 284 focs 720 focs 714 focs

Si es compara la dada inicial, 1553, amb la final, 1708, hom es pot adonar que el nombre
de focs de l'actual terme de Vilanova i la Geltrú havia augmentat unes 5'6 vegades més".

En els diferents estudis consultats hom es pregunta si aquest augment va ser només vege-
tatiu o si hi van contribuir altres factors. Se sap que a finals del segle XVI i principis del XVII el
Principat va viure dos tipus d'onades migratóries: una fruit d'una immigració interior -gent pro-
cedent de les comarques interiors, sobretot de la Segarra, que es llogava de jornalera a la verema
i per construir marges-, i una altra de francesos que s'establiren definitivament aquí.

Malgrat aquest augment progressiu de població, les nostres viles també van patir les diver-
ses calamitats que assotaren el territori, per la qual cosa aquest creixement s'ha de relativitzar.

Durant tot el segle XVI es van viure epcques de fam, per culpa de les males collites i de
les sequeres.

Al segle XVII la situació s'agreujá, i des de 1625 la població va estancar-se. Algunes dates
significatives són:

1631: Any de males collites per culpa de la sequera.

1642: Una forta epidemia de pesta.

1650/54: Nou brot de pesta bubónica. L'any més dur va ser el 1652. A més, aquesta epide-

27. Document on s'anotaven les llars o focs existents. Antecessor del censo

28. Carbonell Virella, Vicenc, El món agrari vilanoví jins al segleXVIll. IEP, 1988, p. 21-22.

29. Ibídem, p. 52.
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mia coincidí amb la guerra contra Felip III de Catalunya (IV de Castella). Durant els anys
de la guerra, la població hagué de suportar els excessos de les tropes castellanes i franceses
allotjades a les viles.

1687: Una plaga de llagostes que delma de nou les collites".

A part d'aquestes calamitats també cal contemplar la possible perdua de població ocasio-
nada pels atacs dels pirates berebers, que durant tot el segle XVII sovintejaren a les costes medi-
terránies,

Societat
Ben poca cosa se sap de la vida quotidiana i social d'aquesta epoca. Els estudis no aporten

cap dada indicativa, per la qual cosa es pot pensar que la vida devia ser forca semblant a la de les
epoques anteriors: una societat senzilla, de base agrícola, que girava al voltant dels actes festius i
religiosos (processons, rogatives, etc.).

Majoritáriament els homes eren pagesos i alguns altres mariners. Si ens fixem en els dis-
tints oficis que s'esmenten en els capbreus" suara esmentats, veiem que hi havia molts més page-
sos (63) que mariners (17). Podem deduir, dones, que fins al segle XVIII Vilanova no va esdeve-
nir una important vila mercantil i comercial, amb una burgesia que vivia dels guanys comercials.

A banda d'aquests dos oficis predominants, la ciutat comptava amb teixidors, mestres de
cases, sabaters, sastres, ferrers, vicaris, advocats, corders, mercaders i boters.

Cultura
El pare Garí assenyala que ja a finals del XV, existia uns escola pública de primeres lletres

i que al segle XVII hi havia una catedra de llengua llatina (1658) i una altra d'aritmetica (1680).

No cornptem amb més informació.

Economia

L'estructura económica de Vilanova i de la Geltrú, durant aquests segles, va continuar
essent agrícola, centrada en els conreus de seca: vinya, cereals i olivera. I al seu costat la ramade-
ria, que anava disminuint, pero, a mesura que els conreus augmentaven llur explotació. El pas
d'una estructura ramadera a una dagrícola es fa palesa quan, per exemple, l' any 1535 es va prohi-
bir de tenir més d'una parella de bous per llaurar, cosa que indica la puixanca agrícola i que calia
controlar-la.

Pel que fa als diferents tipus de conreu, la vinya va anar agafant una preponderancia con-
siderable i acaba substituint la resta de conreus tradicionals (cereals i olivera). L'augment del con-
reu de la vinya-va afavorir l'existencia d'excedent, i permeté, així, un incipient comete d'exporta-

30. El poble va fer rogativesJ. processons. A més, en el cas de la plaga de la Uagosta de 1687 invocaren sant Antoni de Pádua.

31. Capbreu, antic cens de població. Es comptaven les llars o cases, per tant és difícil de donar un nombre exacte d'habitants.
T 'j

.,
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El problema c o r s a r i

ció. L'any 1599 Felip II (III de Castella) va atorgar als vilanovins, cubellencs i geltrunencs el dret
de poder exportar 100 pipes de vi de collita propia, cada any, a qualsevol indret de fora de
Catalunya.

Va ser a partir d'aquesta epoca, dones, que la ciutat encetá un procés de comercialització i
industrialització, lent pero ininterromput.

Al voltant del comers: de la vinya hi giraven altres petites indústries subsidiáries: construc-
ció de botes, construcció d'unes drassanes on es feien vaixells de petit calatge, llaüts, galeres i fins
i tot una fragata de defensa o corso

Grácies al conreu de la vinya i a la seva comercialització es va desenvolupar la marineria
mercant, la qual ja era forca significativa a finals del s. XVIP2. EIs vaixells que salpaven dels ports
comarcals es trobaven ancorats en altres ports de la península, principalment mediterranis, pero
també a l'Atlántic nord. Cal recordar que Catalunya tenia prohibit el cornerc amb América, el
qual estava monopolitzat per la Casa de Contratación de Sevilla. Aquest fet va impedir el ple
desenvolupament comercial de tota la Corona catalano-aragonesa. La prohibició no va ser abo-
lida fins al segle XVIII.

Les nostres ciutats costaneres esdevingueren, dones, els ports comercials que donaven sor-
tida als productes vinícoles (xarel-lo, macabeu, malvasia) del Penedes.

Sembla també que a finals del XVII, 1698, s'instal-lá una fassina" d'aiguardent voramar.
Pero malgrat aquest inici eco no mi e de carácter mercantil i portuari, la ciutat encara va viure d'es-
quenes al mar, económicarnent parlant, durant aquests dos segles, i per tant la base de l'econo-
mia va seguir essent l'agricultura.

Hem cregut adient dobrir un apartat específic per tractar el problema del cors, ja que tin-
gué conseqüencies significatives.

El problema de la pirateria afectava tota la costa mediterránia, per aixo Catalunya va inter-
venir directament en els diferents atacs que va fer la monarquia per tal d'eliminar-Io. Pero no va
ser gens facil, i costa forca vides i diners.

Per tal d' evitar possibles atacs de corsaris i berebers les viles es van fortificar de bell nou
(torres de guaita de Sant Gervasi i d'Adarró). L'any 1687 Vilanova va construir una fragata, gra-
cies a una subscripció pública. Aquesta fragata, juntament amb la de Sitges, va defensar la costa
dels atacs turcs i sarraíns. El perill va durar fins ben entrat el segle XVIII.

Des de l'any 1633, la vila demanava permís a la Diputació del General per construir una
fragata, ja que havia patit atacs dels pirates. Un dels més forts va ser l'anomenat "avalot dels

32. L'any 1579 es va crear la confraria de sant Telm per tal d'ajudar a les families de mariners amb dificultats.

33. Fassina, destil·leria.
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moros", que va poder ser controlat pels vilanovins. L'any 1687, a les drassanes de baix a mar, es
va construir finalment la fragata, batejada amb el nom de Sant Antoni i Santa Gertrudis.

Aquesta fragata estava ancorada en una caseta de la platja i sortia quan hi havia alarma de
perill i d'un possible ataco Pero no només actuá per tal de defensar-se, sinó que des de 1698
obtingué la "patent del cors", és a dir, que podia sortir per tal d'atacar vaixells enemics, encara
que no haguessin atacat la ciutat; sols els calia passar per davant de les costes, i aleshores la fra-
gata podia atacar-los i endur-se'n el botí. Aquests atacs produíren algunes perdues humanes;
alguns mariners foren capturats pels moros i mai no van poder ser alliberats.

A més d'actuar en casos de defensa i d'anar al "cors", la fragata vilanovina participa en la
guerra contra Lluís XIV de Franca. Primer, l'any 1693, Vilanova va participar contra l'atac del
rei a la ciutat de Barcelona. Hi enviá 12 soldats, un capita i la fragata. El 1695 la fragata va ser
reclamada per servir el rei, servei forcat i sense incentiu econórnic, i de nou, el 1697, hagué de
sortir per tal d'ajudar i protegir els llaüts que duien queviures a la Barcelona assetjada per les tro-
pes franceses.
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Després, la fragata va participar en la Guerra de Successió.

EL SEGLE XVIII

Vil a n o v a i 1a Gel t r ú: e a n v 1 S h i s t <> r i e o - p o lí tic s d e fi n i t i u s

T ot just iniciat el segle XVIII, el país va viure un nou canvi dinastic. El 1700 va pujar al tron
de Castella i de la Corona catalano-aragonesa Felip V, de la casa de Borbó. L'elecció d'a-

quest nou monarca, pero, va encetar un nou enfrontament bel-Iic, conegut amb el nom de Guerra
de Su~cessió. La Guerra de Successió, a Catalunya, va durar fins l'any 1714 (11 de setembre)
quan les tropes felipistes van ocupar la ciutat de Barcelona. Els municipis de Vilanova de
Cubelles i la Geltrú foren partidaris de l'arxiduc Carles d'Austria. Durant la confrontació, en
diverses ocasions van enviar persones a lluitar, cridades a sometent pel veguer de Vilafranca del
Penedes, i la fragata vilanovina va transportar queviures per alimentar la ciutat de Barcelona. A
la vegada, les viles van haver d'hostatjar tropes, cosa que va perjudicar encara més la seva minsa
economia. A més, foren brutalment saquejades, el 25 de maig de 1714. Garí parla d'aquests fets
i diu:" Día horroroso! Villanueva fue invadida, el incendio, el pillaje y la destrucción perpetuaron la
memoria de aquel infausto día, el mas triste y lúgubre de los anales de nuestra patria ...! 34

Aquell mateix any es va acabar la guerra. El 1716, Felip V dictava el Decret de Nova Planta
del Principat, el qual anul-lava les antigues estructures administratives i territorials de la Corona
catalano-aragonesa. L' organització territorial i municipal desapareixia i es modificava. Vilanova
i Cubelles van passar a dependre del Corregimiento de Tarragona i la resta de municipis de la
zona del de Vilafranca del Penedes. Comencava, aleshores, una nova estructura administrativa i
territorial. '

34. Garí, A., op.. cit., p. 218.



Pel que fa a la definitiva distribució dels termes entre Vilanova i Cubelles, les baralles van
durar bona part del segle XVIII. El 1750 es fixaren uns termes qtt,e no van plaure als cubellencs,
i per tant van seguir pledejant". Aquests enfrontaments foren els darrers arguments perque els
vilanovins se separessin definitivament de la vila que els havia donat el nom d'e Vilanova de
Cubelles, i l'any 1768 van obtenir el decret de "Reial acord" per anomt:nar-se, ja, Vilanova i la
Geltrú. La demarcació territorial, que fixava la línia divisoria, es va fer l'any 1850 en el torrent
de santa Maria.

Població i societat

Hem assenyalat en l'anterior apartat de població que el municipi de Vilanova i la Geltrú
va anar augmentant progressivament, tot i les diverses calamitats i epidernies. Si l'any 1708 es
comptabilitzaven 714 focs, és a dir, unes 3000 persones, l'any 1787, any en que es fa el primer
cens", es va atorgar un total de 6161 habitants a la ciutat.

De ben segur que l' estructura social de principis del segle XVIII no diferia pas gaire de
l anterior. Pero a mitjans de segle ja existia una burgesia comercial, fruit de la nova activitat
económica que havia iniciat la ciutat.

Economia: evolució d'una economia agrícola
a una altra de base industrial

L'agricultura seguia sent l'estructura básica de l'economia vilanovina. Pero gracies a la comer-
cialització del vi, la resta de cultius van ser abandonats i la producció es va centrar en la vinya.
Malgrat aquest augment progressiu de la vinya, els conreus del terme oferien encara plantacions
d'oliveres i garrofers.

L'agricultura patí plagues i sequeres a la vegada. Potser les més perjudicials varen ser la
plaga de l' eruga de 1734 i la pedregada del 5 d' agost de 1780, que malmeté totes les collites".

Les indústries estaven lligades a l'explotació vitivinícola
Al costat de l'explotació del vi van néixer petites indústries subsidiáries, com les fassines

de destil-Iació de vins i aiguardents. L'any 1739, segons el cadastre, a la ciutat hi havia 10 fassi-
nes d'aiguardent".

35. La gota que vessa e! got va ser la discussió sobre uns terrenys de pastura, que havia comprat Vilanova, pero que estaven fregant e! terme
de Cubelles.

36. Conegut amb e! nom de "cens de! comte de Floridablanca", és el primer cens que es va fer a tot el territori de la Corona.

37. Llavors s'invoca la protecció de la Mare de Déu de les Neus i un any més tard, 1781, les autoritats civils i eclesiastiques van decidir,
hicieron voto en el acto, de celebrar una festa solemne a la Mare de Déu de les Neus i des d'aleshores resta com a patrona. [Veure elllibre
de Tradicions vilanovines]. Garí i Siumell, J,A., op. cit., p. 135 i 229-230.

38. Una de les fassines més important va ser la de Pau de Feu, ubicada al barri de marina.
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Una altra indústria fou la dels boters, encarregats de construir les bótes de fusta per expor-
tar els vins. La qualitat de les bótes vilanovines va afavorir la seva comercialització (tant plenes
com buides).
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Comerc
Ja feia un segle que hi havia cornerc marítim de vins i aiguardents, pels mercats medite-

rranis i els atlántics, fins a Rússia.

Durant el XVIII, aquest comerc va anar desenvolupant-se i es crea una xarxa comercial, la
base económica des don es va organitzar una nova economia de tipus industriaL EIs vaixells vila-
novins que comerciaven amb els ports van crear un tráfic intens, centrat en l' exportació de vins i
aiguardents, així com en la importació de teles, pesca salada, grans i altres productes.

La relació comercial amb els ports atlántics va fer néixer el negoci de la pesca salada. Així,
per exemple, es constituí una burgesia d'origen vilanoví a les costes de Galícia.

Un altre factor important que afavorí el cornerc va ser l'obertura de la carretera cap a
Vilafranca del Penedes, lany 1759. Des d'aleshores Vilanova va esdevenir el port comercial des
d'on s'embarcaven els vins i els aiguardents del Penedes.

El toc comercial definitiu s'esdevingué, pero, l'any 1778, quan Carles III decreta ellliure
comete amb América de totes les terres de la seva corona. Aixo va suposar un canvi importan-
tíssim en el cornerc catalá, i per tant també en el vilanoví, ja que fins llavors els catalans havien
romas absents del cornerc americá. La liberalització va permetre iniciar un intens comers: marí-
tim, centrat sobretot en l 'exportació de vins, pero també de teles, cap a les terres americanes, i
en la importació de cotó i productes colonials (sucre, café, cacau, etc.), alguns dels quals eren
reexportats cap a altres indrets europeus, com Rússia, a canvi de blat.

Aquest comers: en algunes ocasions va esdevenir triangular, és a dir, que a més d' exportar
vins i d'importar productes americans es passava per l'Africa occidental, on es carregaven els vai-
xells amb persones que eren dutes a les Antilles, on esdevenien esclaves.

Cal dir, pero, que el tráfic comercial no es feia directament des de la platja vilanovina, sinó
que els productes desembarcaven en ports més importants, amb duana d'importació, i després
arribaven a la ciutat amb tráfic de cabotatge.

L'activitat comercial es va veure truncada per culpa de la Guerra Gran amb Franca, el
1793, i de les dues guerres amb Gran Bretanya de finals de segle. Fins aquell moment Vilanova
havia estat el segon port exportador de vins, després del de Salou- Reus.

La primera indústria vilanovina
Al darrer terc del segle XVIII s'instal-lá al barri de mar la primera fábrica". Era la combinació

entre un sistema productiu de carácter artes anal i una incipient industrialització. Aquesta primera fac-
toria es dedicava ai pintat d'indianes, teixits en blanc que arribaven de l'Europa atlántica. Va durar fins
al 1785, any que tand;portes, possiblement per culpa de les guerres amb Gran Bretanya.

39. Aquesta primera fabrica es va crear frácies a la societat en comandita dels francesos Larrard i Sutllivan.



4.
Vilanova i la Geltrú
durant el segle XIX



INTRODUCCIÓ

P otser de totes les epoques historiques la que més transformacions ha sofert ha estat la que
enceta 1'era conternporánia o si es vol la que es troba a cavall entre la fi de 1'antic regim i

l'inici d'un nou sistema polític i ideologic, Cronológicament aquest període abraca bona part del
segle XIX i es prologa en el segle xx.

L'evolució histórico-política, social i económica de la ciutat durant aquesta epoca es troba
condicionada pels canvis que s'esdevenen a nivell general: canvis en l' estructura de govern de l' es-
tat espanyol; canvis ideologico-polítics, canvis socials i les transformacions econorniques, cone-
gudes amb el nom de "revolució industrial".

Per tot aixó la presentació d'aquest capítol s'ha estructurat una mica diferent en relació als
anteriors, ja que sinó no s'entendria la historia de la propia ciutat.

HISTORIA POLÍTICA

Situació histórico-política general
1 la seva incidencia a Vilanova i la Geltrú

D iferents esdeveniments polítics configuren la historia de 1'Estat espanyol, els quals tenen,
amb més o menys intensitat, una repercussió a Vilanova i la Geltrú.

El primer fet que cal tenir en cornpte és la Guerra del [rances (1808-1814).

La Guerra del jrances
Durant aquesta guerra la ciutat va patir diverses ocupacions. Potser les més importants van

ser la de 1808, pel mariscal Roiger, i la de 1811, del general Suchet, que la torna a ocupar i
dernaná un tribut de 200 000 duros. El municipi, davant d aquesta taxa desorbitada, va regatejar
i al final1'import es reduí a 10000040 duros. Pero Vilanova no només va haver de proveir i pagar
alts tributs al bándol napoleónic, sinó tarnbé a 1'espanyol. Per aixó Garí, quan estudia aquest perí-
ode, diu: "no se derramó sangre, pero se derramó oro"41. És a dir, que Vilanova i la Geltrú no va viure
directament la guerra, pero sí que en patí les conseqüéncies.

Els regnats de Ferran VII iIsabel 11
El regnat de Ferran VII es va caracteritzar per les lluites entre liberals, partidaris de la

Constitució de·1812, i absolutistes, defensors de 1'antic regim.

Vilanova i la Geltrú sempre va estar al costat dels liberals. Quan hi hagué la confrontació
entre els liberals i el monarca, aquest, ajudat pel rei francés, Lluís XVIII, va enviar milícies per
defensar Tarragona i en reforcá les muralles, per tal de defensar-se d'un possible ataco La ciutat,

40. Garí, op. cit., p. 224.

41. Ibidem, p. 224.
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Quan la guerra s'estengué per tots els territoris de la Corona, la ciutat va viure diversos
intents d'incursions. Davant el perill constant, el 1835 la ciutat es va fortificar una altra vegada,
i com que no tenia recursos económics manllevá els diners destinats a la construcció de la carre-
tera de Vilafranca". El 1836 es recaptaven diners i homes per sostenir les tropes isabelines, fet
que es va produir diverses vegades.

pero, no va patir mai cap incursió bellica. En canvi, el4 d'agost de 1823 uns sooo soldats fran-
ceses" van entrar pacíficament a Vilanova i la Geltrú. Davant l'evidencia de la perdua de la guer-
ra, les companyies de milicians voluntaris de la ciutat van torna~ de Tarragona, deposaren les
armes i abandonaren la lluita.

La pau, tanmateix, va durar relativament poc, perque mort Ferran VII (1833), el país es va
veure sotmes a una nova guerra. EIs partidaris de Carles, germa del rei mort, no van acceptar
l'hereva de la Corona i així va esclatar la primera Guerra carlina o primera Guerra civil.

La primera guerra carlina (1833-1839)
Vilanova i la Geltrú es va declarar favorable de bell nou a les idees libetals representades

pels partidaris d'Isabel n, cosa que es pot veure en els actes festius i celebracions que s'organit-
zaren a la ciutat en reconeixement de la nova monarca (1833) i també, l'any 1836, en adherir-se
rápidarnent al "pronunciamiento" a favor de la Constitució de 1812.

Acabada la primera guerra carlina, la situació política general no es va tranquil·litzar del
tot: continuaren els enfrontaments en el govern d'Isabel n. La ciutat seguí decantant-se per les
polítiques liberals.

El 1847 va esclatar la segona guerra carlina. De les tres guerres carlines, aquesta segona
(1847-1860) va ser la que menys va afectar Vilanova i la Geltrú. Malgrat tot, pero, l'any 1849 la
ciutat va haver d'acarar-se al comandant general del Penedes, que volia que la ciutat armés la
milícia i organitzés la defensa de la població, ja que a les muntanyes del Garraf s'hi amagaven
carlins. EIs caps municipals no van acceptar la proposta perque, a més de carlins, també hi havia
forca liberals amagats i els podrien perjudicar".

L'any 1860 s'acabá la segona guerra carlina. Isabel n va regnar amb l'alternanca de dife-
rents tendéncies polítiques, fins que hagué d'abdicar, el 1868.

La situació política, pero, havia provocat canvis importants dins la societat. A la década
dels anys cinquanta van néixer diferents partits (partir demócrata, partit Unión liberaL.) que sac-
sejarien la vida política i social. Vilanova i la Geltrú també va sofrir l'impacte dels moviments
revolucionaris derivats daquesta situació general.

42. Soldats pertanyents a l'exercit conegut amb el nom de "els cent mil fills de sant Lluís".

43. Coroleu, op. cit., p. 249.

44. Ibidem,.p. 277.
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Canvis significatius: 1850-1875
Durant aquest període es va viure una forta turbulencia político-social: entre 1850 i 1860

hi hagué canvis continus en els equips municipals": hi va haver una alternanca entre moderats i
progressistes, i entre 1860-71 hi va arribar a haver 18 equips municipals, quan per llei només
s'havien de renovar cada dos anys, i sols la meitat, és a dir, 8 equips i no pas 1846

•

L'any 1873 es va proclamar la P República. Tot just encetat el nou govern a l'Estat, va
comencar la tercera i última guerra carlina. De totes tres, aquesta va ser la que més afecta la ciu-
tato L' any 1874 les tropes carlines van ocupar diverses vegades Vilanova i la Geltrú. L'alcalde
republicá, Miquel Guansé, féu construir noves fortificacions per tal de protegir la població".

El 1874 es va restaurar la monarquia borbonica i el 1875 s'acabá la guerra. A partir de la
Restauració hi hagué una epoca d'estabilitat política.

1875-1900
Malgrat el període de pau política iniciat amb la Restauració d'Alfons XII, els canvis polí-

tics continuaren sent freqüents.

Així, els governs municipals de la ciutat es van anar alternant entre conservadors i liberals.
Aquesta alternanca fou paralIela a l' alternanca en el govern de l'Estat.

A Vilanova el partit conservador estava capitanejat per Josep Ferrer Vidal i el liberal per
Víctor Balaguer". Ambdós eren diputats a corts a Madrid. L'any 1869 l 'alcalde de la ciutat era
Miquel Guansé, del partit republid., i ho va ser fins al 1873. Des de 1885, els federals" van entrar
al consistori gracies a la coalició electoral que s'establí entre federalistes i monárquica liberals, i
des d'aleshores hi hagué un predomini de governs municipals liberals, amb la presencia de grups
republicans. L'any 1893 els federals van guanyar les eleccions.

El mUllIClpl

A part de les contingencies belliques i les alternances electorals a l'ajuntament, la vida
municipal va anar fent la seva. Així, l'any 1850 el municipi establia els seus límits definitius amb
Cubelles. La fita se situava al torrent de santa Maria.

El 1855 la ciutat veia enllumenats els seus carrers amb el gas, ja que un any abans s'havia
installat el gasometre a la fabrica de Mar.

45. En aquella epoca el govern municipal podia ser designat a vegades per via electoral i d'altres per nomenament directe per part de l'au-
toritat superior, el governador civil.

46. Martí, Casimir, Vilanova i la Geltrú 1850-1975. Vol. l. Expansió i crisi en la indústria i de la democracia 1850-1936. El cep i la nansa
edicions. Vilanova i la Geltrú, 1997, p. 13l.

r
47. Ibidem, p. 134/135.

48. Balaguer va tenir les carteres ministerials d'Ultramar i d'lnstrucció pública. Sobre Vícror Balaguer es pot trobar més informació en el
llibre Personatges, d'aquesta serie .•

49. El 1886 inauguraren el Centro Republicano Federalista. Martí, op.cit., p. 213.
')
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El 1860 obtenia uns jutjats de primera instancia, convertint-se en cap del nou partit judi-
cial". El 1861 arribava l'aigua a la ciutat, gracies a l'impuls de fristOfol Raventós. S'aixecaren
diverses fonts monumentals com a punt final de la xarxa de distribució; les fonts.de la placa Miró,
la de la placa del Pou i la del "Geni" (al capdamunt de la Rambla). .

La ciutat també obria nous carrers, alguns d'ells fruit de les desamortitzacions.
L'exclaustració definitiva de 1835 va afectar el convent dels caputxins. El-dels carmelites des-
calcos, és a dir, el dels Josepets, es va conservar intacte perqué estava a la part Nord de la pobla-
ció i no feia nosa per als futurs eixamples de la ciutat.

El convent dels caputxins, situat en el que avui és el centre de gravetat de la població, va
ser enderrocat. S'alliberava, així, una bona part de la ciutat, amb 1'obertura de l'actual carrer dels
Caputxins, la seva prolongació, el carrer de Sant Sebastia, i la placa de la Vila. L'expansió de
Vilanova anava en direcció cap al mar".

POBLACIÓ 1 SOCIETAT

Població

D urant el segle XIX l'índex de població va fluctuar. La guerra delfrancés va afavorir un crei-
xement dernográfic, produít per l'arribada de ciutadans procedents de Tarragona i

Barcelona. Vilanova i la Geltrú va ser un lloc d'acollida i refugi de personatges públics i de la bur-
gesia mercantil, pero també de fugitius de guerra (lladres i pidolaires).

Aquest augment de població va comportar un augment en la demanda de productes ali-
mentaris, i conseqüentment augmenta l'activitat comercial.

Oriol Pi de Cabanyes, en el seu estudi Vilanova i la Geltrú en la guerra delfrancés" presen-
ta un cens de naixements on es pot veure perfectament aquesta puixanca demográfica:

DATA NAIXEMENTS

1809 281
1812 471
1813 666

1814 441
1815 393

-

50. Martí, op. cit., p. 82.

51. Virella i Bloda, A., Vilanoua i la Geltrü, imatges de la ciutat i de la comarca, p. 90

52. Pi de Cabanyes, O., Vtlanoua i la Geltrú en la guerra delfrancés (1808-1814). Rafael Dalmau, editor. Barcelona, p. 64.



De nou, pero, hi hagué una recuperació a partir de la segona meitat del XIX (1850-60),
quan la ciutat va viure l'esclat industrial. Vilanova i la Geltrú va rebre persones procedents de les
fabriques dels rius Ter i Llobregat. Aquests nous vilanovins afavoriren l'augment de població,
amb casaments i naixements. L'any 1857 la ciutat tenia 11395 habitants. Entre 1860 i 1875, el
creixement es va alentir.

A partir de finals de la guerra del francés, l'índex dernográfic s'estanca i fins i tot hi va
haver un descenso Cal tenir en compte l'epidémia de cólera morbo de 1854, que s'ernportá 800
vides i el nou brot de 1865, que va tornar a delmar la població.

A partir de 1881, quan la ciutat va viure més plenament la crisi eco no mica de final de
segle, la població torna a disminuir. Unes 6000 persones se' n van anar a altres indrets a cercar
feina.

" ,.

El 1887 vivien a Vilanova 13 811 persones, i el 1900 la població s 'havia reduít a 11 97153•

Societat

La industrialització va canviar la fesomia de l'estructura social i urbanística de Vilanova i
la Geltrú. La noblesa i el clergat van perdre forca davant la burgesia i el proletariat emergent.

EIs "americans" que tornaven i s'installaven a la ciutat esdevingueren el paradigma de l'a-
ventura americana. Cal recordar, pero, que no tots feren fortuna; d'altres la perderen en males
inversions o per una mala administració.

La burgesia va construir cases senyorials i monuments que modificaren el paisatge, i afa-
vorí la transformació urbanística. El 1876, Gumá i Ferran impulsa el primer eixample, conegut
com "l'eixample Gumá?", que va afavorir la connexió de la vila amb el barri de la marina.

La vida social vilanovina del segle XIX era forca activa i distesa.

La burgesia ascendent i la nova classe popular, el proletariat, demanaven uns espais on
poder gaudir del temps lliure i de la cultura. En aquest sentit es crearen: la societat "Casino
Artesano" (1851), el "Círculo villanovés" (1853) i el Círcol Católic (1885). A part, també exis-
tien La Sala o teatre vell i El Principal o teatre nou.

La classe obrera s'associá al voltant dels populars Cors d'en Claves. L'any 1861 es funda-
va la Societat Coral de la Unión Villanovesa.

En el camp de la cultura, la societat i l'ensenyament, alguns burgesos, enriquits a "les ame-
riques", foren uns vertaders mecenes. Josep Tomas Ventosa, el 1854, va fundar les escoles gra-

53. Mestres, R., op. cit., pago 58.

54. Més informació en elllibre d'aquesJa mateixa serie El patrimoni artístico-cultural.

55. Associació coral fundáda per Anselm Clavé, aquest model associatiu, de carácter lúdic, es va estendre per tot Catalunya.
')
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.'
tuites; el 1875 es crea la casa d'Empara i el 1879 Salvador Sama, marques de Marianao, va impul-
sar la fundació de l'esco1a dels pares Escolapis. E11882 se ce1errava la P Exposició regional, el'
1884 s'inagurava el museu Víctor Ba1aguer i el 1886 s'establia I'Esco1a d'Arts i Oficis, gracies a
la vo1untat de Víctor Ba1aguer. ..

També s'editaren els estudis sobre la historia de la ciutat del pare Antoni Garí i de Josep
Coroleu" i pel que fa a la premsa, l'any 1850 es va fundar el "Diario de ~illanueva y Geltrú" 57

entre d'altres.

Moviments obrers

La industria1ització va comportar el naixement d'una nova classe social, el pro1etariat. La
classe treballadora estava sotmesa inicia1ment a unes condicions de treball extremes. A1llarg d'a-
quest seg1e s'iniciá un procés de lluita i reivindicacions, encapcalat per les organitzacions obreres
i sindica1s, per tal de millorar les condicions 1abora1s i la qua1itat de vida dels treballadors.

Les diferents crisis econórniques que va viure la ciutat a1llarg del XIX provocaren situa-
cions d'atur entre el pro1etariat. L'any 1860 Vilanova tenia uns 1534 obrers aturats, xifra molt
elevada si tenim en compte la pob1ació activa d'a1eshores. E11886 neren 1000, i uns anys des-
prés 300058

•

E1s obrers vo1ien associar-se, i per tal d'aconseguir-ho van haver de fer una vaga, l'any
1854. L'any 1869 es crea a Vi1anova i la Geltrú el sindicat "Les tres classes de vapor", constituir
pels fi1adors, els teixidors i els jorna1ers i liderat per Josep Ju1iachs. Més tard una escissió va pro-
vocar el naixement de "La concordia de les tres classes de vapor". L'activitat social dels obrers es
va concretar en la fundació de l'Ateneu obrer vi1anoví, el 1877. Parallelament al procés de for-
mació dels sindicats a Vi1anova i la Geltrú, el país vivia la constitució de les primeres interna-
ciona1s obreres.

E1s sindicats demanaren un augment salarial i millores 1abora1s (la jornada laboral era d'11
hores). Per tal d'aconseguir aquestes millores i d'altres, l'any 1871 es va fer una vaga de 2 mesos,
amb la qua1 es vo1ia aconseguir la reducció de la jornada setmana1 de 69 hores a 64 i l'augment
salarial".

En aquest ambient es desenvo1uparen els importants moviments i sindicats anarquistes.
Vi1anova va ser una ciutat forca activa en l' organització dels moviments obrers, i fins i tot comp-
ta amb figures significatives, com per exemp1e Teresa Mañé60

, pionera del moviment llibertari i
pedagoga.

56. Més informació als llibres d'aquesta mateixa serie Personatges i Llengua i literatura.

57. Idern., Mitjans de comunicaciá.

58. Mestres, R., op. cit., p. 57.

59. Virella i Bloda, A., op.. at., p. 55.

60. Més informació en elllibre d'aquesta mateixa serie Personatges.

50



Agricultura

ECONOMIA

La Guerra del francés devasta el camp i només va restar una agricultura de subsistencia: b1at
i a1guns altres cerea1s. A1s prob1emes bel-lics cal afegir-hi les epcques de sequera (1863) i

d'altres catástrofes lligades al temps (pedregades de 1869 i 1872). La vinya també va sofrir una
forta davallada, encara que es va mantenir com a única activitat agrícola cornerciable". La vinya
ocupava les dues terceres parts de les terres conreades, la resta es repartia entre l' olivera, els garro-
fers i una petita part d'horta. L'agricultura vi1anovina no es va refer fins molts anys després.
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El conreu de la vinya
La base económica de l'agricultura era la vinya. Durant el seg1e XIX va passar per diferents

etapes: unes d'expansió i d'altres de crisi.

Si a principis de seg1e la vinya va patir la sotragada de la guerra, cap a1s anys seixanta
(1854-1869) la plaga de l'oídium (rnalura) va comportar la depreciació dels vins de Vilanova".

En canvi, entre 1870 i 1880 el vi experimenta una gran expansió, ja que es va aprofitar la
crisi de la filloxera, que es va iniciar e11863 a Europa i, sobretot, a l'Estat francés. Vi1anova i la
Geltrú va compartir l' epoca d' or de la vinicultura catalana.

Durant aquesta epoca d'expansió, el paisatge dels voltants de la ciutat es transforma. Arreu
es construíen feixes i terrasses on poder plantar ceps. Les ma1ures, pero, van continuar fent de les
seves. Entre 1883 i 1888 la vinya patí la plaga del rníldiu.

Aquesta etapa d'or es va truncar quan la filloxera arriba al Penedes'". Entre 1893 i 1896
totes les vinyes penedesenques estaven perdudes i s'hagueren d'arrancar mi1ers de ceps morts. De
poc va servir la creació d'un sindicat de lluita contra la fil-loxera, creat per Teodor Creus i
Corominas, i altres iniciatives per impulsar la investigació i ajudar e1s pagesos.

Passada la filloxera, a1gunes terres van ser rep1antades amb ceps americans i en d'altres es
p1antaren garrofers64

•

Al voltant de la crisi de la vinya girava un altre problema agrícola-social: el de la "rabassa
morta".

61. Pi de Cabanyes, O., op. cit., p. 65-66.

r
62. Martí, e., op. cit., p. 51.

63. L'inseete Phi!!oxera vastatr'ix entra a Catalunya per l'Emporda, cap allá l'any 1879 i a poe a poe va anar eolonitzant i aeabant amb totes
les vinyes.

64. Mestres, R., op. cit,. p. 57.
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La rabassa morta era un mecanisme pel qualles vinyes eren cedides áls pagesos mentre
quedessin ceps vius. C2.!Ianaquests morien, la terra havia de tornar als antics propietaris. La mort
dels ceps obligava els pagesos a retornar les terres als propietaA's rurals, per la qual cosa es que-
daven sense l'explotació de la terra. Abocats a la ruina, els pagesos no acceptaren l'anullació del
contracte, i per tal de defensar-se es van organitzar. Així va néixer el conflicte rabassaire, que va
durar fins al 1896, any en que els propietaris van anullar aquest tipus de contracte i cediren de
nou les terres a partir del sistema de parceria. Aquest sistema suposava la cessió temporal dels
conreus mitjancant el pagament al propietari d'una part de les collites proporcional als guanys
totals obtinguts".

L'activitat comercial

Entre 1809 i 1813 el cornerc prospera forca. La flota vilanovina va arribar a tenir més de
30 embarcacions (el 1790 el port comptava amb 31 vaixells). Aquest creixement cal atribuir-lo al
tancament dels ports més importants del Principat, que patien directament la guerra del francés.
Vilanova es va convertir en el port de cárrega i descarrega més proper a la capital. S 'hi descarre-
gaya blat, arras, farina, oli i garrofes. Les embarcacions venien de Mallorca i del País Valencia.
La guerra va afavorir la ciutat amb l'arribada d'una burgesia que invertí el seu capital en l'activi-
tat comercial vilanovina.

La industrialització

A partir dels anys 40 Vilanova va viure una bona epoca de desenvolupament industrial.
Aquest desenvolupament sorgí d'un context econórnic marcat per la producció i exportació de
vins i aiguardents. D 'una banda, amb la comercialització dels vins va néixer la indústria dels
boters. D'altra banda, el capital obtingut en el cornerc del vi i els capitals obtinguts pels homes
que anaren a fer "les ameriques" es van invertir en la manufactura de teixits. També contribuiren
a la industrialització les manufactures domestiques d'indianes, que ja existien en el segle XVIII66.

Les indústries cotoneres es van instal·lar a la ciutat a partir de 1833. El factor que propi-
cia l 'activitat industrial va ser, per un cantó, el bloqueig continental de Bonaparte a Anglaterra,
que impedia l'entrada de productes estrangers; dins el territori, dones, només es podia comerciar
amb productes catalans. Per una altra banda, les mesures proteccionistes del govern central també
van impulsar la industrialització.

Tot aquest moviment industrial és impulsat també grácies a l'arribada de la máquina de
vapor, que Vilanova aprofitá en rebre el carbó británic i l'explotació de cotó americá.

Entre 1850 i 1861 la ciutat triplicava el seu potencial manufacturer i es collocava en el ter-
cer lloc de les ciutats textils de Catalunya. Vilanova i la Geltrú entrava de ple en la industrialit-
zació catalana.

65. Mestres, R., op. cit., p. 57.

66. Ibídem, p. 52.
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Les fabriques vilanovines del XIX

Fabrica de la Rambla CI Francesc Macla 1839 era de
Roquer, Guma i Cia. Ferrer Vidal
Constitució de I'empresa

Primera fabrica
Inici de I'activitat de vapor de tot
empresarial I'estat espanyol'"

Fabrica del Portal Portal de la plaga
Amigó, Montcunill deis Carros
i Cia.

Fabrica de Mar Rambla de la pau Tancava el pas de
Josep Ferrer Vidal la rambla a Mar

Fabrica Bresca CI de l'Aigua L'única fabrica de
Pi i Cia. (rasa Miquelet) teixits de llana

Fabrica Santacana CI sant Roc
Sadurní i Cia.
Després ca l' Escoda

Fabrica cal Xoriguer CI Tarragona,
Puig, Rafecas, Cap de Creu (FISA)
Marqués i Cia.

Fabrica can Marqués Rambla Sama
Marqués i hermanos

Fabrica Cal Ganeta Rambla Sama
Soteras i Cia.

67. De fet la primera va ser la fabrica Bonaplata de Barcelona, pero va ser incendiada. Aleshores, l'any 1833, només hi havia la de la
Rambla de Vilanova i la Geltrú.
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1851 Foneria d'Isidre Roset

1867 Fabrica de tubs Manuel Tomas

1886 La "Papelera catalana".

.'
La indústria textil va provocar el desenvolupament daltres sectors economics. A partir de

la segona meitat del XIX es construíren altres fabriques:

Un altre capítol significatiu del creixement industrial fou la portada d'aigües a la ciutat.
L'any 1855 la companyia Sama, Raventós i Cia. va portar l'aigua a Vilanova i la Geltrú. Aquesta
companyia, més tard, s'anomena Gran Acueducto (Aigua Vella), i el 1880 va néixer lAcueducto
villanovés, o Aigua Nova.

L'expansió industrial i comercial de Vilanova demanava la creació d'una banca propia,
sobretot des del moment que s'impulsa la construcció del ferrocarril Valls-Vilanova i la Geltrú-
Barcelona, perqué així es podia financar l'empresa. L'any 1881 Francesc Cuma i Ferran, l 'impul-
sor del ferrocarril, va fundar junt amb d'altres col-laboradors el Banc de Vilanova, que va sobre-
viure fins al 1924.

L'any 1877 va néixer la Caixa de Vilanova, que treballa fins al 1932. La Caixa, més que una
entitat financera, era una institució benéfica dedicada a incentivar el petit estalvi dels t~eballadors.

La procedencia deis capitals económics
L'expansió eco no mico-industrial de la ciutat es va poder realitzar gracies a l'acumulació de

capitals de persones, foranes o autóctones, repatriades de les colonies, que foren capaces d'inver-
tir a Vilanova i la Geltrú en noves iniciatives econórniques i d'altres de lúdiques, com abans hem
indicat.

L'Havana Xica
Durant l'epoca d'esplendor econórnic i social que va produir el desplegament industrial i

la puixanca de la ciutat, Vilanova i la Geltrú era coneguda com l"'Havana Xica", perque una bona
part dels capitals que s'invertiren a la ciutat eren procedents dels guanys del cornerc amb Cuba.
La capital, l'Havana, fou un dels llocs de residencia dels vilanovins, conjuntament amb
Matanzas. De Cuba, els ciutadans vilanovins en van dur no només els guanys econórnics, sinó
també un estil de viure i de fer. Testimonis d'aquest pas per l'illa són les cases d'indians (can
Pahissa o casa de l'indiano), el gust pels parcs i jardins amb plantes tropicals i palmeres (pare
Gumá i Ferran), objectes i robes de vestir amb colors cridaners i ardits, vestits d'home blancs i
barrets de palla, i fins i tot animals exótics i algun criat de color".

Per aixó la Vilanova del XIX va rebre el renom d'Havana Xica, la petita Havana, perqué es
volien reproduir els models estetics, i alguns de culturals, viscuts a l'illa de Cuba.

L'obtenció de capitals a les colónies americanes va afavorir el creixement de la ciutat, i no
només en l 'ordre econórnic: els american s van invertir forca diners en obres de carácter social i
benéfic. L'empresa més gran que s'arribá a desenvolupar va ser la construcció duna línia de tren,

68. Creus i Corominas, Teodor, Los misterios de Villanueva. Un deis personatges de la novel-la s'identifica amb aquestes característi-
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gracies a la iniciativa i la tenac voluntat de Gumá i Ferran, un dels "americanos" més importants
de la ciutat.

El ferrocarril
El 1861 es va aprovar el pas del ferrocarril per Vilafranca del Penedés, en contra del pri-

mer projecte, que el feia passar per la costa. El canvi de criteri va ser un cop molt dur per als vila-
novins". La línia es va inaugurar el 1865.

La línia Valls-Vilanova i la Geltrú-Barcelona, després de diversos intents i projectes hagué
d'esperar la intervenció de Francesc Gumá i Ferran.

L'any 1877 es constituía la Societat del ferrocarril de Valls a Vilanova i Barcelona. Una
societat de caire privat, sense cap mena d'ajuda oficial, que es fonamentava en les fortunes per-
sonals dels seus impulsors i les diferents campanyes de subscripció pública. La línia del ferrocar-
ril per la costa es va inagurar el 29 de desembre de 1881: un dia gran per a Vilanova i la Geltrú.

Malgrat tot, l' empresa del ferrocarril va ser ruinosa per als seus promotors i ocasiona la
davallada de fortunes personals".

La crisi económica vilanovina del XIX
Crisi industrial. La guerra de Secessió americana (1861-1865) provoca el bloqueig dels

ports americans i dificulta l'arribada del cotó necessario Aquest fet determina llargs períodes d'in-
activitat industrial o de treball intermitent per manca de materia primera. El tancament parcial
o total de les fabriques va comportar la manca de treball, i forca gent va haver d'anar a l'atur.
L'Ajuntament, per tal d'ajudar els obrers, inicia la construcció d'infrastructures públiques (per
exemple, carreteres com la de Sitges i la de Cubelles).

Crisi agrícola i comercial. La plaga de la filloxera arruina els pagesos, molts dels quals es
van quedar sense feina. Pero la crisi no només afecta els camps, sinó també tots aquells col, lec-
tius que depenien del comer<;:vitivinícola, com la indústria dels boters.

La pérdua deis mercats americans. Per acabar-he d'adobar, a les darreries del segle (1898) es
perderen les colo ni es americanes, les quals havien estat el mercat segur per als productes vilano-
vins. Des d'aleshores, l'únic mercat va ser l'interior, mercat feble i poc atractiu.
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Els darrers 15 anys del XIX van ser molt trágics, sobretot per a la classe treballadora. Les
fabriques produíen amb interrnitencies. El cornerc s'havia aturat, ja que no es podia exportar a
América. La indústria botera tancava portes. El desastre marítim del 9 de novembre de 1886 (any
dels negats), amb el naufragi de 10 barques i la mort de 22 pescadors negats, deixá postrada per
molt de temps la marineria. 1 finalment l'arribada de la plaga de la filIoxera, el 1890, va arruinar
la viticultura i plantejava el greu problema social dels rabassaires.

Amb tants de malastres, la feble eco no mi a vilanovina va patir una sotragada de la qual tri-
garia molt ternpsra recuperar-se. Era la culminació dels "anys tristos" i la fi de l'Havana Xica.

69. L'enuig el varen fer present situant la Mulassa a la sortida de la ciutat, en direcció Vilafranca, llancant guitzes.
v.

70. El projecte de l~ construcció del ferrocarril va ser immortalitzat en l'obra de Narcís Oller La febre d'or .

••
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PERÍODE DE 1900-1931

T al com ja hem fet en capítols anteriors, tractarem el segle XX vilanoví en funció dels esde-
veniments político-histories generals, ja que són els que van marcar les pautes locals.

L'any 1902 Alfons XIII iniciava el seu regnat. Catalunya havia encetat un nou camí polític
que l'havia conduída a reafirmar els principis catalanistes, sustentats pels partits polítics

constituits.

El govern municipal vilanoví es va fer resso de l'activitat política catalana i va viure una etapa
política molt activa. Hi hagué una alternanca política en el govern municipal: monárquica, liberals
i republicans. En 12 convocatóries electorals (1901-1922) els republicans van obtenir 8 vegades la
majoria minoritaria de regidors i vots, i la dreta només en va guanyar 3 (1909,1917 i 1920).

El juliol de 1909 Barcelona va viure un dels primers actes sagnants de la seva historia polí-
tica del segle XX: els fets de la Setmana Trágica. Vilanova i la Geltrú es va mostrar solidaria amb
els revoltats. S'organitzaren manifestacions amb el crit: "Mori la guerra!"7\ i una vaga de 5 dies.
També es van aixecar les vies del tren, es van tallar els fils telefonics i s'incendiaren les casetes
dels burots. A part, es va fer una collecta per ajudar les famílies dels homes embarcats.

L'any 1923, Miguel Primo de Rivera, des de Barcelona, va fer un cop d'estat i instaura la
primera Dictadura (1923-1930). La dictadura va cessar els ajuntaments electes i va formar un
nou consistori per elecció directa del nou governant. D'entre els regidors (9) s'escollia l'alcalde
per Reial Decret. La dictadura de Primo de Rivera també va voler suprimir, el 1927, el jutjat de
primera instancia. Aixó no es va dur a terme perque l'ajuntament s'hi va oposar".
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La dictadura va caure el 1931.

PERÍODE DE 1931-1936

E 112 d' abril de 1931 es van fer eleccions municipals a tot l'Estat espanyol. A Vilanova i la
Geltrú, com en la majoria de ciutats catalanes i d'altres d'arreu de l'Estat, va guanyar la coa-

lició republicana catalanista. Els resultats electorals foren: 12 escons per als republicans i 2 per al
Centre autonomista; el Bloc obrer i camperol no n'obtenia cap. Vilanova i la Geltrú era una ciu-
tat republicana.

Els resultats de les eleccions municipals van fer canviar el paronama polític estatal. El 14
d'abril es proclamava la Segona República.

El 1932 es restaura la Generalitat de Catalunya, el president va ser el vilanoví Francesc
Maciá.

71. Martí, C. op. cit., p. 377.

72. Ibídem, p. 371-372.



LA GUERRA CIVIL, 1936-1939

D'aquest període cal destacar els fets d'octubre de 1934. Igual que en la Setmana Trágica,
Vilanova i la Geltrú va viure enfrontaments sagnants entre re~olucionaris i la guardia civil: els
revoltats van iniciar una vaga, i cremaren i ocasionaren danys a les esglésies de Mar, sant Antoni
i la Geltrú. També van assaltar el banc de Vilanova, pensant que hi havia armes:El resultat va ser
de 5 morts i forca detinguts.

El 1936 hi va haver noves eleccions. Majoritariament guanyaren les esquerres (el Front
popular). A Vilanova també guanya el Front popular, per amplia majoria. Una de les primeres
actuacions d'aquest canvi polític va ser alliberar els detinguts pels fets d'octubre, que encara eren
a la presó.

El 18 de juliol el general Franco es va aixecar contra el govern legal de l'Estat espanyol.
Aquell dia la ciutat va mantenir la calma i no hi hagué aldarulls fins el dia 21. Aquell dia

els temples van ser assaltats i saquejats, es va crear el Comité de Defensa local i més endavant el
Consell Municipal. L'alcalde republicá, Antoni Escofet, va intentar controlar la situació, pero els
sectors sindicals ocuparen el carrer. Els actes més vandalics i les accions de represalia van ser con-
tra gent d'església i els representants dels sectors més dretans de la ciutat.

Durant la confrontació bel-lica Vilanova i la Geltrú va sofrir bombardejos, sovint d'avions
italians aliats de l'exercit de Franco. A la vila es construíren refugis per a la població civil i forti-
ficacions i defenses per repel-lir els atacs.

La ciutat va patir la mancanca de materies primeres i d'aliments basics. La producció agrí-
cola més important estava en el bándol franquista. Les fabriques i mitjans de producció foren
incautats o colIectivitzats. Algunes fabriques, com la Pirelli, van fabricar material bellic.

Se substituíren noms de carrers, d' escoles i es va militaritzar, de manera important, la vida civil.
La vila acollí una bona colla de refugiats, majoritáriament nenes i nens del front de guerra.

PERÍODE DE 1939-1975

1939-1945, la postguerra

Les tropes del cos d'exercit marroquí, comandades pel general Yagüe, ocuparen Vilanova-i la
Geltrú el vespre del 21 de gener de 1939. A la repressió i la por provocades per la nova dic-

tadura, calia afegir-hi les mancances d'un país destruir i abatut per la guerra.

S'encetava un període d'encongiment dernográfic i una paralisi de la societat civil forra-
ment controlada pels estaments del Movimiento".

73. Els alcaldes eren nomenats pel Regim. Fins 1946 va ser alcaldes, per aquest ordre, Santiago Díaz Moyano, Eduard Pascual Filbregas
i Manuel Navarro Carreras.
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Període de 1946-1975

EIs trets més significatius de la postguerra van ser els proveíments racionats (fins 1952),
les restriccions electriques, la producció industrial alentida i un ritme de vida condicionat a les
consignes del franquisme.

Entre 1946 i 1969 ocupa 1'alcaldia Antonio Ferrer Pi, i el 1969 el succeí Miquel Benavent.
La vida oficial girava al voltant del partit únic, la Falange, i de les altres institucions periferiques
del Movimiento, com el Frente de Juventudes o la Sección Femenina.

A les darreries dels 50 s'iniciá una lleu etapa d'oberturisme económic a partir dels Plan s
d'Estabi1ització. En aquest context arribarien els reconeixements internaciona1s de la dictadura i
els ajuts exteriors.

ACTIVITATS CONTRA LA DICTADURA

E 11954 van tenir lloc les primeres mobilitzacions obreres, gracies a 1'organització clandesti-
na dels sindicats i d'alguns partits polítics. Es demanava un increment de sa1ari, per la qua1

cosa es va fer la primera vaga a la fabrica Pirelli.

El setembre de 1965, s'organitza la inédita manifestació de les "galledes". La manifestació
de les galledes va ser la protesta de moltes mestresses de casa afectades pels prob1emes de la
manca d'aigua. Hi va haver detencions i es van imposar multes. E11968 es feia el primer pas per
solucionar el problema amb la municipalització dels serveis de 1'aigua. També aquest any
Vi1anova i la Geltrú va commemorar 1'1 de maig amb una manifestació a la Rambla. Hi hagué
una forta repressió policial i detencions.

El terna de l'aigua i la manca d'habitatges i de place s escolars van ser alguns dels prob1e-
mes més importants de l'epoca.

Un altre tema que va mobilitzar la població local i comarcal va ser el de la instalIació de
la Central térmica de Cubelles, 1'any 1972. S'organitzá una plataforma de lluita antitérmica i tota
mena de mobilitzacions ciutadanes. La térmica es va considerar un dels primers atemptats con-
tra el medi ambient.

A part dels temes esmentats, d'altres també van aconseguir una forta incidencia ciutadana,
com ara la protesta contra el projecte de 1'autopista de "Mar de Garraf" o el de l'abocador d'es-
combraries de Barcélona a la vall d'en Joan, al massís del Garraf".

Diversos collectius de ciutadans, durant aquests anys de repressió, van saber organitzar-se
c1andestinament, cosa que permeté un lleu ressorgiment cultural. A vegades, pero, les activitats
culturals eren fortamént reprimides per ordre governamental.

.
74. La construcció de l'at;topista es va aturar. Labocador de la val! d'en Joan es va dur a terme i és un dels casos actualment (1997) pen-
dents de l'administració. (Cal recordar que el.rassís del Garraf és un espai protegit i integrat a la xarxa de parcs naturals.)
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L'any 1971 va néixer l'Assemblea de Catalunya, El país demanava arrtnistia, llibertat i
l'Estatut d'Autonomia. El 1973 es va constituir a Vilanova i la Geltrú l'Assemblea democrática,
que no arriba a funcionar fins al 1976. Aquest mateix any va altibar a la ciutat la Marxa de la
Llibertat. .

Van ser temps de mobilitzacions ciutadanes, manifestacions, vagues i actes reivindicatius
contestats pel govern amb mostres de dura repressió.

En aquest context van agafar empenta les associacions de veíns, veritables organismes d'ex-
pressió popular.

RETORN A LA DEMOCRAcIA, 1975

E l 20 de novembre de 1975 es va morir Franco. Joan Carles 1 fou designat nou cap de
l'Estat, i s'iniciá el camí de la transició democrática.

El 1976, Josep Piqué va ser designat alcalde de la ciutat. Fou nomenat d'entre els mem-
bres del consistori existent en aquell moment, a proposta de l'alcalde sortint (Miquel Benavent).

El 1977 es van celebrar les primeres eleccions generals democratiques després de la Guerra
civil. A Vilanova i la Geltrú guanyaren, per amplia majoria, els partits progressistes d'esquerres
(PSC-PSOE i PSUC).

El 1979 es van celebrar les primeres eleccions municipals. Des d'aleshores l'ajuntament ha
estat constituít per:

Governs municipals

ELECCIONS PSC·PSOE psuc CIU UCD ERC AP IC CDS PP ALCALDE

9 5 3 3 1 Jaume Casanovas
PSC-PSOE

-----
14 1 4 1 1 Jaume Casanovas

PSC-PSOE
----- - ---

lO 6 O 3 2 Jaume Casanovas
PSC-PSOE

----
lO 8 O 3 Esteve Orriols CIU

Josep Gonzalez IC
alternats

7 8 1 3 2 Esteve Orriols
CIU
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Població 1 societat

Població
Les primeres decades del segle XX presenten un índex demografic baix. Cap als anys 20

hi hagué un inici de recuperació, produít gracies a la installació d'empreses, sobretot de la dels
tallers de RENFE, que va captar má d'obra immigrada.

L'augment fort de població va ser entre els anys 1950 i 1975, produít per la demanda de
má d'obra per a la indústria. La població es va duplicar, i es passa de 20000 habitants (1950) a
41400 (1975). També es va modificar la procedencia de la població, cosa que comporta conse-
qüencies socio-culturals: un 40/54% de vilanovins i geltrunencs; un 20/23% procedent de la resta
de Catalunya i un 23/40% de la resta de l'Estat".

Aquest augment de persones que arribaven a la ciutat va generar problemes d'habitatges,
de place s escolars i de falta d'aigua. Urbanísticament, la ciutat creix sense planificació. Aixó fa
que barris com el Tacó i el de les Roquetes (del terme de Sant Pere de Ribes), sorgits en els anys
50, neixin de manera espontánia i des controlada. Aquest descontrol s'atura a finals d'aquesta
década, quan el 1957 s'estructuren els blocs de Sant Joan i els de l'arquebisbe Arrnanyá (1961).

Fins al 1975 gairebé no es va modificar la infrastructura básica de la vila (construccions,
'.. )76algues... .

Societat
Al costat de les associacions fundades el segle XIX cal afegir- hi les que van néixer en

aquest segle. A principis de segle es va fundar la societat humorística "La Grecia groga" (1903),
i l'any 1913 la societat "Gran Peña".

El franquisme va organitzar la vida social de tots els pobles a partir dels programes de
"Educación y Descanso". Malgrat el control estatal també va iniciar les seves activitats el Centre
d'Estudis de la Biblioteca- Museu Balaguer". En el terreny lúdic i festiu, el 1955 es van celebrar
les primeres Comparses de la dictadura". Caldria, pero, esperar uns anys més per poder celebrar-
les obertament. En els primers anys del seu reconeixement oficial van rebre el nom de "Fiestas
de Invierno".

La recuperació del Carnaval encobria un moviment de recuperació cultural molt més
ampli: l'Agrupació escolta i la societat l'Acord, per exemple, són filles d'aquesta epoca. Van ser
societats catalitzadores dels moviments ciutadans de postguerra. També a les parróquies de la
ciutat van sorgir els moviments d'església, únics llocs on es podia reunir un grup de persones, i
allí van comencar les classes de llengua catalana, el coneixement del medi, la recuperació de les
tradicions... .

75. Mestres, R., op. cit., p. 65. r

76. Ibidem, p. 66.

77. Actualment el nom de la instituciq és Biblioteca-Museu Víctor Balaguer.

78. Una comparsa nocruma i clandestina, formada per unes dotze parelles del Foment vilanoví.
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Economia

Agricultura
Després de la crisi de la fiHoxera hi va haver I' intent de diversificar la producció agríco-

la. La voluntat era passar d'una agricultura exc1usivament de seca a una altra de regadiu. Per faci-
litar aquest canvi es van fer gestions per tal de construir un pantá al riu Foix.

J

El projecte del pantá de Foix, impulsat per Pelegrí Ballester, es va presentar al govern el
1909. Les obres van comencar el 1912, i s'inaugura el 1929. La construcció del pantá i del canal
de rec fins a les terres de conreu va obrir les esperances del sector agrícola ..

Comerc
El comerc;:havia quedat molt malmes després de la perdua de les darreres colónies, i no es

recuperava. L'activitat portuaria havia quedat aturada.

L'any 1946 es torna a plantejar la seva construcció (el brac del moll de Llevant estava ina-
cabat) i el 1949 s'aproven les obres com a port d'abric o refugio El 1954 es va reiniciar el tráfic
comercial.

L'any 1902 es van adjudicar les obres del far de sant Cristófol. S'inagurá I. any 190579•

Aquest far substituía l'antic, de 1866, més baix i de menys abasto Abans d'aquest primer far, els
senyals de llum es feien amb un foc de teies a la platja, a cárrec del gremi de Marejants.

Construir un port per a la ciutat era una aspiració forca antiga. L'any 1874, F. X. Lluch i
Rafecas havia fet un projecte i el 1885 Magí de Grau un altre, que va ser aprovat,'pero la crisi
del ferrocarril va impedir-ne l'execució.

L'any 1918 es cornencá la construcció del port, en el moll de Llevant, gracies a les gestions
fetes per Josep Bertran i Musitu, diputat a Corts pel districte de Vilanova. Les obres es van atu-
rar el 1922, per culpa de la situació política i els esdeveniments belIics europeus.

Indústria
A principis del segle XX Vilanova i la Geltrú va viure la decadencia definitiva de la indús-

tria textil de la ciutat. El relleu el va agafar el sector metaHúrgic, amb el naixement de noves
empreses i l'impuls de les antigues.

Les fabriques téxtils que van tancar portes definitivament van ser les de ca l'Escoda i la
fabrica de Mar, i molt més tard ho va fer la fabrica de la Rambla. D'altres entraren en situació de
crisi constant, com cal Marques, i van acollir-se als plans d'ordenació del sector impulsats per
1'Estat.

Malgrat tot, el 1933 naixia l'empresa de filats i teixits de cotó José Font Vilaseca, a tocar
de la carretera de l'Arboc, popularment coneguda com la Fabrica Nova. Aquesta fabrica es va
tancar els anys vuitanta.

79. Aquest far, que és l'acrual, té 27 metres i abasta 31'3 milles.
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El 1926 uns empresaris suíssos fundaven, a tocar de Solicrup, la Calibradora Mecánica,
que fabricava barres d'acer calibrat. La Calibradora va tancar portes a finals dels anys vuitanta.

Durant els anys 50 proliferaren una colla de petites empreses textil s de cotó, cintes de seda
o "viscosillas", que es van escampar per la vila i molt particularment pel barri de mar.

L'empresa més important que es va instalIar a la ciutat, a principis de segle, va ser Pirelli
i cia. (1902). La Pirelli representa l'esperanca de sortir de la crisi. El seu assentament s'atribueix
a les facilitats que es van oferir a l'empresa italiana: uns terrenys de l'eixample vilanoví, propie-
tat del Banc de Vilanova. Tant el Banc com Francesc Gumá i Ferran estaven desitjosos de poder
recuperar part de les inversions perdudes en el ferrocarril.

Pirelli va ser la primera empresa multinacional installada a Vilanova i la Geltrú i repre-
senta la primera iniciativa seriosa de diversificació industrial a la ciutat: una indústria que durant
el segle anterior s'havia fonam~ntat en el textil. La disponibilitat de má d'obra i l'existencia d'una
"cultura industrial" van afavorir la iniciativa.

També en aquelles dates, s'hi instal-lá la fabrica de gas Ricart i cia, al carrer del Forn del
Vidre.

L'any 1923 es constituía la primera empresa de ciment blanc de l'Estat espanyol, el Griffi
(avui Valenciana de Cementos), inagurada el 1927. El seu promotor i impulsor va ser Francesc
Puig Figueras. La fabrica aprofitava les pedres calisses de les muntanyes de les rodalies.

Durant la Guerra civil les empreses més importants van ser col-Iectivitzades, i algunes
fabricaren material de guerra.

En els primers anys de postguerra l'estructura industrial no es recupera; el tancament de
fronteres, l'aíllament exterior i la feblesa del mercat interior, així com l'autarquia a nivell estatal,
van dificultaren la recuperació. Als impediments comercials cal afegir-hi, a més, les restriccions
d'energia fins a l'any 1950 i lescassetat de materies primeres estrangeres, com per exemple el
cotÓ.

Cap a finals dels quaranta hi hagué una implantació paulatina d'un nou sector que arriba-
ria a ser preponderant. Aquest nou sector era el dels transformats metál-lics. Es va produir, dones,
un canvi d'inversions de capitals locals: es passá de la indústria textil al metall.

La nova indústria metaHúrgica comptava amb empreses com Fundiciones industriales,
FISA (1946); Insdustrias Camacho (1949), després Industrias Mediterráneo, IMSA (1959)
Suministros Agropecuarios, SAP, coneguda per "els Francesos".

A més es varen installar els tallers de la Companyia de ferrocarrils de Madrid a Zaragoza
i Alicante (MZA) al costat de l'estació.

Entre els anys 1955 i 1975 hi va haver un creixement explosiu de les indústries ja ubica-
des a la ciutat (FISA, IMSA i Pirelli) i la implantació de noves empreses del metall (Contemar,
Robbins, Polimar ... )
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També es van implantar fabriques del ram de la confecció: Belcor, Peyton ... 1 d'altres sec-

tors, com Varosa, o la térmica de Cubelles.

Aquest nou tipus d'indústria va ser possible gracies a l'arribada-de capital forani, ja que els
capitals locals no podien abastar la magnitud de les inversions.

La crisi económica o del petroli
Els conflictes árab-israelians van desembocar en la crisi internacional del petroli. Una crisi

generalitzada que afecta definitivament la indústria del país i molt particularment la indústria
local, veritable motor de la ciutat en el darrer segle.

De mica en mica el sector industrial ha anat cedint terreny als serveis. L'agricultura i la
pesca també es troben submergides en una crisi progressiva.

66



Sipnosi cronológlca
de la historia

de Vilanova i la Geltrú
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entre e1sanys
3.500 i2000 a.C.

cap al 700 a.C.

des del s. V-IV a.C.

s. 11 a.C

finals S. I a.C.

s.V

999

1080

s.XI

1232

1259

1274

1335

1358

1366

1368

1376

1380/1381

1381

Primeres comunitats humanes estables ala zona: Masia Nova, Solicrup
Carrer Forn del Vidre ...

Primers assentaments ibers: el de la Geltrú, el de la torre d'Enveja.

Primer assentament ibero-cossetá a la zona d'Adarró.

Adarró, poblament ibero-roma, port comercial roma.

El poblat d'Adarró deixa d'existir i s'hi installa una vil'la romana.

La vil-la romana d'Adarró és totalment abandonada.

Primers documents que parlen de la Geltrú, amb el nom de villa
Episcopali.

S'esmenta la Geltrú ja amb el nom de Guisaltrud.

El terme i el castell de la Geltrú pertany als senyors del castell
de Ribes.

Primera menció de Vilanova de Cubelles, com a barri de Cubelles.

El castlá de la Geltrú es queixa de la fugida dels seus vassalls cap a
Vilanova, pel desig d' acollir-se als beneficis dels territoris reials.

El rei Jaume I atorga la "Carta Pobla" a Vilanova de Cubelles.

Vilanova de Cubelles i Cubelles són viles reials. Es constitueix el
Consell Municipal de Cubelles i Vilanova de Cubelles per "privilegi"
d'Alfons In .

.Pere nI concedeix el privilegi de fer un mercat setmanal cada dimecres
a Vilanova i dóna permís al batlle per impartir justícia.

Vilanova obté de Pere In el privilegi de fortificar-se amb una muralla.

Vilanova, Cubelles i la Geltrú s'organitzen en tres universitats, governa-
des per un únic batlle reial.

Vilanova, amb els barris d'Enveja i d'Adarró, té uns 720 habitants,
mentre que a la Geltrú hi ha uns 680 habitants.

Pere III cedeix Vilanova, Cubelles i la Geltrú a Bernat de Fortiá, s'inicia
un plet que durara fins al 1418.

S'autoritza la realització d'una fira anual aVilanova, la primera quinzena
df novembre.
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1418 Alfons el Magnánim determina que les tres universitats tornin a dependre
del rei a canvi d'un pagament i les nomerp carrers de Barcelona.

1576 La Geltrú és comprada per Vilanova i Cubelles, esdevé una vila amb
universitat propia.

1532 Prohibició de tenir més d'una parella de bous per casa, aspecte que
indica el pas d'una estructura ramadera a una d'agrícola, especialment
basada en la vinya.

1579 Fundació de la confraria de sant Telm per ajudar les famílies dels
mariners amb dificultats, posteriorment donara origen al Gremi de
Marejants.

1593 Introducció del sistema de la insaculació en l' elecció dels jurats i el
batlle de les tres universitats, Vilanova, Cubelles i la Geltrú.

1599 Felip II autoritza l'exportació de part del vi elaborat a Vilanova.
Cornenca un actiu comete a la Mediterránia i a l'Atlántic europeu,
que arribara fins a Rússia.

S'enceta així un cornerc incipient i tot un seguit d'indústries subsidiá
ries: drassanes, boters ...

1610 Cubelles aconsegueix, després de diversos intents, la reunió separada
dels seus jurats i consellers i un any més tard se separa definitivament
de Vilanova i la Geltrú.

1631 Anys de males collites per culpa de la sequera, que comportara també
un estancament demografic.

1637 La Geltrú aconsegueix, també, la seva llibertat, pero deu anys més tard
demana de bell nou la reunió amb Vilanova.

1640-49 Durant la guerra dels Segadors, la ciutat s'afegeix a la defensa del
territori contra les trepes de Felip IV; primer envia tropes per socorrer
els defensors de Barcelona. El 1647 Vilanova és envaida per trepes
castellanes i organitza companyies de milicians per defensar-se tant
dels soldats reials com dels nombrosos bandolers que assaltaven i
robaven tot allóque podien. El 1649 la ciutat capitula.

1641 Una forta epidemia de pesta provoca una alta mortaldat entre la
població.

1650-54 Nou brot de pesta bubónica a la ciutat.

1658 A 1'escola que hi havia a Vilanova es crea una catedra de lIengua llatina
i l'any 1680 una altra d'aritmetica.
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1687 Construcció d'una fragata per defensar-se dels atacs dels corsaris
berebers.

1693-97 Vilanova envia tropes a defensar Barcelona dels atacs de l'exercit
francés de Lluís XIV.

1698 La fragata vilanovina obté la "patent de cors". InstalIació d'una fassina
d'aiguardent al barri de la marina.

1714 Durant la guerra de Successió, Vilanova fou saquejada brutalment per
les tropes de Felip V.

1734 Nova plaga d'eruga que delrná l'agricultura.

1739 Vilanova compta amb 10 fassines d'aiguardent.

1750 Fixació d'uns límits dels termes de Vilanova amb Cubelles, que no
complau els cubellencs que seguiran pledejant.

1759 Obertura de la carretera cap a Vilafranca del Penedes, fet que provoca
que Vilanova esdevingui el port comercial on s'embarquen els vins del
Penedes.

1768 Publicació d'un "Reial acord" pel qualla ciutat deixa de nomenar-se
Vilanova de Cubelles i adopta el nom de Vilanova i la Geltrú.

1778 Carles III atorga la llibertat de comen; amb América. Vilanova i la
Geltrú enceta un intens comen; marítim de vins i teles cap aterres
american es i importació de cotó, sucre, café, etc.

1779 El 5 d'agost té lloc una pedregada que destrueix totes les collites, des
de llavors s'invocá la protecció de la Mare de Déu de les Neus.

1785 Tanca les portes la primera fabrica, propietat de Sutllivan en
comandita amb Larrad, dedicada al pintat d'indianes, establerta a la
zona de la marina.

1787 Vilanova i la Geltrú compta amb un total de 6161 habitants, segons el
cens de Floridablanca (primer cens de l'Estat espanyol).

1801-1814 La guerra delfrancés, durant la qualla ciutat va patir diverses
ocupacions militars i hagué de pagar nombroses i altes contribuciones
económiques als dos bándols combatents. En aquest període la
població augmenta per l'arribada de refugiats procedents d'altres
ciutats.
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1809-1813 • y Cornerc floreixent, la flota vilanovina arriba a tenir més de 30
embarcacions.
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1823

1833

1835

1836

1846

1850

1850-1861

1851

1854

1854-1869

1855

1857

1860

.<
Entrada pacífica a la ciutat, de les trepes franceses anomenades "els
cent mil fills de Sant Lluís", que derroten els liberals, partidaris de la

. Constitució de 1812, a la qual Vilanová havia donat suport.

Constitució de la primera fabrica de vapor}e la vila sota la raó social
de "Roquer, Gumá i Cia", coneguda per la fabrica de la Rambla i
dedicada als teixits i als filats de cotó. No iniciart les seves activitats
fins al 1839. Celebracions i actes festiusa la ciutat amb motiu del
jurament d'Isabel II, que representava els partidaris de les idees libe
rals.

Construcció de noves fortificacions per protegir la ciutat davant
1'augment dels intents d'incursions carlines. L'exclaustració permet
obrir nous carrers a Vilanova (Caputxins, Sant Sebastiá i placa de la
Vila). La ciutat creix.

Vilanova i la Geltrú de bell nou s'adhereix rápidarnent al
"pronunciamiento" a favor de la Constitució de 1812 amb diverses
celebracions.

Es crea la fabrica textil ''Amigó, Montcunill i Cia" al portal de la placa
dels Carros.

Es fixa el torrent de Santa Maria com a terme definitiu amb Cubelles.
Inici de la premsa escrita, fundació del Diario de Villanueva y Geltrú".
Josep Ferrer i Vidal, separat ja de la fabrica de la Rambla, en munta
una altra totalment seva, la "Fabrica de Mar", que 1'any 1861 era la
quarta en importancia de tot 1'estat.

La ciutat triplica la indústria i entra de ple en el procés d'industrialització
catalá. Inicis de l'epoca en que és coneguda com l'Havana Xica.

Es crea la societat de caire burgés "Casino Artesano". Dos anys més
tard es funda en aquest mateix sentit el "Circulo Villanovés".

Una terrible epidemia de calera morbo afecta la ciutat, moren unes
800 persones. Vilanova té les primeres escoles gratuites gracies a Josep
Tomas Ventosa.

Crisi vitivinícola a causa de la plaga de la malura.

El gasametre installat a la Fabrica de Mar subministra el gas per a
l'enllumenat püblic dels carrers de la ciutat.

La ciutat té 11 395 habitants.

Es creen a Vilanova i la Geltrú uns jutjats de primera instancia i la
ciutat passa a ésser cap de partit judicial. El religiós mercedari, J.A.
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Garí, escriu i publica la Desripción e historia de la villa de Villanueva y
Geltrú, desde sufundación hasta nuestros días.

1861 Arribada de l'aigua a la ciutat; s'aixequen diverses fonts monumentals
com a punt final de la xarxa de distribució. Es funda la Societat coral
de la "Unión Villanovesa".
Descontent general a la ciutat per l'aprovació dels pas per Vilafranca
del Penedes del ferrocarril en contra del projecte per la costa.
Crisi en la indústria cotonera per falta de materia primera a causa de
la guerra de Secessió americana, que provoca un tancament parcial o
total de les fabriques i l'augment de l'atur.

1863 L'extenció de la plaga de la fiHoxera a Europa comporta una epoca
d'expansió del conreu de la vinya. El paisatge dels voltants de la ciutat
es transforma, arreu es construeixen feixes i terrasses on es planten ceps.

1866 Inauguració d'un far a Sant Cristofol.

1869 Creació a la ciutat del sindicat "Les tres classes de vapor", constituít
pels filadors, els teixidors i els jornalers, i liderat per Josep Juliachs.

1870-1880 La indústria vitivinícola viu un molt bon moment, aprofitant la crisi
ocasionada per la fil-loxera a Europa.

1871 El proletariat enceta una vaga de dos mesos per demanar millores
salarials i socials.

1874 Les tropes carlines ocupen en diverses ocasions Vilanova; la ciutat
construeix noves fortificacions de defensa. F.x. Lluch i Rafecas
realitza un projecte per a la construcció d'un port, que no es porta a
terme.

1875 Es crea la casa d'Empara.

1876 Gumá i Ferran impulsa el primer eixample de la ciutat, "l'eixample
Gurná", que afavoreix la connexió de la vila amb el barri de la marina.

1877 Fundació de l'Ateneu obrer vilanoví, on es desenvolupen les activitats
socials dels obrers. També es funda la Caixa de Vilanova, entitat
dedicada a incentivar el petit estalvi dels treballadors, dura fins 1932.
Constitució de la Societat del Ferrocarril de Valls a Vilanova i
Barcelona.

1878 Publicació de la Historia de Villanueva y Geltrú, de josep Coroleu.
Salvador Sama financa la fundació de l'escola dels pares Escolapis.

1881 lnauguració del ferrocarril. Fundació del Banc de Vilanova, que va
sobreviure fins 1924. Inici de la crisi económica i davallada demográfica ..~
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1882 Se celebra a la ciutat la primera exposició regional.

1884 Inauguració de la Biblioteca Museu Víctor'Balaguer.

1885 Es funda el Círcol Católic.

1886 S'estableix l'Escola d'Arts i Oficis gracies a la voluntat de Víctor
Balaguer.
Desastre marítim amb la mort de 22 pescadors vilanovins pel naufragi
de 10 barques. Aquest fet és popularment conegut com "1'any dels
negats".

1887 Vilanova i la Geltrú té 13 811 habitants.

1893 La fiHoxera arriba a les nostres contrades; sis anys després totes les
vinyes estan perdudes. La solució fou arrancar els ceps i replantar
vinyes amb altres ceps, americans, resistents a la plaga. Part de la vinya
fou substituida per garrofers. Apareix el problema dels contractes de
"rabassa morta".

1898 La perdua de les colónies americanes, convertides en els últims. anys
en el mercat quasi exclusiu, fa que la indústria i el comen; vilanoví
entrin en una profunda crisi. Fi de l'''Havana Xica".

1900 Vilanova redueix la seva població: 11 971 habitants a conseqüencia de
la important crisi social i económica, que provoca l'emigració d'obrers
i de capitalistes.

1902 Inauguració de la fabrica Pirelli.

1903 Es funda la societat humorística "La Grecia groga".

1905 Inauguració de l'actual far de Sant Cristófol i substitució de
I'anteri or.

1909 Enfrontaments sagnants a la ciutat amb motiu de la Setmana Trágica de
Barcelona.

1913 Fundació de la societat "Gran Penya".

1923 Cop d'estat militar: Dictadura de Primo de Rivera i formació d'un nou
consistori per designació del nou governant.

1926 Instal-lació de la Calibradora Mecánica, que fabricava barres d'acer calibrat.

1927 Inauguració de la fabrica de ciment blanc "Griffi", avui Valenciana de
Cementos. Intent de supressió del jutjat de la Instancia de Vilanova i
la Geltrú, proposta que no tira endavant.
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1929 Inauguració de les obres del Panta de Foix.

1931 Eleccions municipals on guanya la coalició republicana catalanista.
Proclamació de la II República. El vilanoví Francesc Maciá és
nomenat president de la Generalitat republicana.

1933 Cornenca a funcionar l'empresa de filats i teixits de cotó José Font
Vilaseca (coneguda popularment com fabrica Nova).

1934 Nous enfrontaments sagnants a la ciutat amb motiu dels Fets d'octubre.

1936 Eleccions municipals guanyades per amplia majoria a Vilanova pel
Front popular. 18 de juliol, sublevació militar; comenya la guerra.
A partir del 21 de juliol, a la ciutat s'inicien aldarulls i es crea el
Comité de defensa local.

1936-1939 La ciutat és bombardejada diverses vegades, ja que és un punt destacat
de comunicacions de ferrocarril i les fabriques construeixen armamento

1939 El vespre del 21 de gener, les tropes feixistes comandades pel general
Yagüe ocupen Vilanova i la Geltrú. S'acaba la guerra i s'inicia el
període de la dictadura del general Franco.

1946 Es planteja de nou la continuació de les obres del port. Antoni Ferrer
Pi ocupa l' alcaldia fins l' any 1969. Installació de la indústria
metallúrgica FISA.

1950-1975 Arribada d'onades migratories, que provoquen un augment de la
població i la creació de barris periferics desordenats.

1954 Primeres mobilitzacions obreres a causa de la vaga dels treballadors de
Pirelli.

1955 Se celebren les primeres comparses de la dictadura, d'una manera
clandestina.

1965 En protesta per la manca d'aigua a la ciutat té lloc la manifestació de
les "galledes".

1972 Cornenca la installació de la central térmica de Cubelles que
provoca mobilitzacions ciutadanes contraries.

1975 La ciutat compta amb 41400 habitants. En els darrers quize anys s'ha
duplicat la població.

1976 "Comenca a funcionar a la ciutat l'Assemblea democrática. Arriba a
y Vilanova i la Geltrú la Marxa de la Llibertat. Designació de Josep

Piqué com a alcalde.
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1977 Primeres eleccions generals després de la mort del gen'eral Franco. A
Vilanova i la Geltrú guanyen, per amplie majoria, els partits
progressistes i d'esquerres (PSC i PSUC).

1979 Primeres eleccions municipals després de la mort del general Franco,
a Vilanova i la Geltrú guanyen, per amplia majoria, els partits
progressistes i d'esquerres (PSC i PSUC). J

1983 Segones eleccions municipals: PSC (14), CIU (4), PSUC (1),
ERC (1), AP (1). Alcalde: Jaume Casanovas i Escussol (PSC).

1987 Eleccions municipals: PSC (10), CIU (6), IC (3),CDS (2). Alcalde:
Jaume Casanovas (PSC).

1991 Eleccions municipals: PSC (10), CIU (8), IC (3). Alcalde: alternanca
entre Esteve Orriols (CIU) i Josep González (IC).

1995 Eleccions municipals: CIU (8), PSC (7), IC (3), PP (2), ERC (1).
Alcalde: Esteve Orriols Sendra (CIU).
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