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MORFOLOGIA URBANA

El terme municipal de Vilanova i la Geltrú té un front marítim d'uns sis quilórnetres de costa.
S'estén des de la Punta Llarga, a llevant, on limita amb Sant Pere de Ribes, fins al torrent

de Santa Maria, on llinda amb Cubelles. De la Punta Llarga fins a la platja de la Farola la costa
és rocosa, hem de tenir en compte, pero, que l'actual platja de la Farola és una formació recent
deguda a l'acumulació de sorrals, a causa de la construcció del port, fet a mitjan anys cinquanta.

El terme municipal es pot dividir globalment en tres grans zones: la costera, amb petits
turons a tocar de la zona marítima, i és entre dos d'aquests turons on s'assenta la ciutat, el de Sant
Cristofol i el de Sant Gervasi. Una zona intermedia que és bastant plana, ja que des de la sortida
de la carretera de Vilafranca fins a la platja, tan sols hi ha un desnivell d'uns vuit metres; és també
on es troba la part urbana i on es projecten les futures actuacions urbanístiques. 1 per últim, la zona
alta, formada pels últims contraforts del massís del Garraf, al peu dels quals passa l'autopista A-16.

Vilanova i la Geltrú té, básicament, dos models d'implantació urbana: un model "norma-
litzat" que suposa el creixement de la població damunt el territori, sobretot cap a ponent, i també
el model "marginal" que forma una serie de taques parcel-lades de forma caótica, de vegades
sense estructura coherent amb el territori, i situades al nord.

L'actual revisió del Pla General d'Ordenació (1998) es planteja el model de completar l'ex-
tensió de la ciutat de forma contínua, disposant com a sol urbá aquelles arees sobre les quals s'es-
tén la ciutat, fugint, pero, de la concentració edificatória del centre urbá, és a dir, dissenyar arees
de naves centralitats, connectades amb parcs i conjunts residencials de diferent densitat.

Quant a les urbanitzacions marginals es proposa elevar els nivells de qualitat admissibles,
integrant-les i connectant-les amb el model de ciutat continua.

EL PAISATGE RURAL
QUE DELIMITA LA CIUTAT

ELS SEUS ELEMENTS: LES CREUS DE TERME, LES TORRES DE GUAITA, LES MASIES

Les cases de camp situades, normalment, en terrenys plans i que conreen cultius d'horta s'a-
nomenen sínies; el nom prové, amb tota certesa, del metode emprat per extreure l'aigua del

pou. La sínia, nom de procedencia árab, és un sistema pel qual amb uns recipients anomenats
"catúfols" i a partir d'un sistema de transmissió, es puja l'aigua del pou. Antigament es feia ser-
vir, com a element motriu, la forca dels animals.

En altres indrets de Catalunya, ha quedat separat de la parla el nom de sínia com a pou,
de la casa com a edifici rural, pero a Vilanova i la Gelti"ú s'ha acabat confonent, i una sínia és el
conjunt de la casa] l'horta i el pou. Moltes sínies, pel creixement natural de la ciutat, van desa-
pareixent. Algunes de les que queden estan ja en zones properes a urbanitzar.

Les cases de camp situades en terrenys més abruptes i que tenen també conreus de seca es
denominen masies. L'extensiq de la finca és més gran i també la del casal, que pot tenir diferents
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dependencies. Són escampades per tot el terme municipal i les més properes a la ciutat són afee-
tades per plans d'urbanització, per fer-hi zones urbanes o industrials com la Masia d'en Barreres
o la Masia d'en Frederic. t..

A les masies se les sol anomenar pel nom del propietari o pel seu renorn, en canvi les sínies se
les pot denominar per una particularitat o un símbol que caracteritzi l'edificació, així tenim la Sínia
de la Creu (la Geltrú), Sínia del Cacador (carní de Vilanoveta), Sínia de l'Estrella (carrer de Santa
Magdalena), perque en algun lloc de l'edificació hi ha la figuració d'aquests elements. També la Sínia
de Sant Gervasi, pel fet d'estar en aquella zona. Altres han perdut la funció d'horta i es fan servir per
altres activitats com la Sínia del Gall (tocant al Camp de Futbol del Vilanova). Hi ha, fins i tot, sínies
que s'han integrat al teixit urbá com la Sínia de l'Indiano (placa de Catalunya, núm. 5). Farem un
comentari de les masies més properes a la ciutat o de les que són importants pel seu passat historie.

En referencia a les creus de terme, avui ja integrades, gairebé totes, a zones urbanitzades,
en descriurem la tipologia, els diferents enclavaments que han tingut, les vicissituds i l'estat
actual. Hem d'aclarir que les creus de terme, colIocades als diferents camins de sortida, no sola-
ment marcaven el final del terme municipal o del poble, sinó que eren fites de cornencarnent de
les diferents quadres (norn medieval que designava assentaments poblats).

Pel que fa a les torres de guaita, descriurem les poques que queden. Segons la normativa
actual, aquests elements defensius s'han de conservar i així s'ha tingut en compte en urbanitzar
la zona on són situades.

Hem de fer esment dels molins per moldre grao En altres llocs de la comarca, com a la ribe-
ra del riu Foix, hi havia diferents molins que aprofitaven l'energia fluvial per fer la seva activitat.
A Vilanova i la Geltrú es van haver de fer molins que fessin servir altres energies; en algun cas,
energia experimental com el molí de Mar.

Finalment, i com a element típic i representatiu de l'arquitectura rural, farem un comentari
sobre les barraques de pedra seca, de les quals a Vilanova i la Geltrú en diem "mulasses". Són ele-
ments arquitectónica plenament integrats al paisatge rural i creiem que són dignes de conservar-se.

Creus de t e r m e "

Les creus de terme són monuments fets de pedra, de diferents epoques i installats als
antics camins que anaven a Cubelles, Sitges, Canyelles i Ribes. Eren situades fora del nucli urbá.
Avui totes elles són situades en zones ja urbanitzades. Alguns dels camins on són situades han
perdut la importancia que tenien com a únic vial per anar a les poblacions esmentades.

La creu de terme més antiga és la de Sant joan, col-locada a la crui:lla de l'antic tram de la
carretera del Pantá amb el carrer de la Torre d'Enveja. Aquest lloc era on el camí ral de Cubelles
entrava al territori de la quadra d'Enveja, tot sortint de l'antiga Vilanova. El territori de la qua-

* Vegeu, d'aquesta mateixa serie: Expressions artístiques, p. 83, on es reprodueixen les fotografies de les creus de terme.
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La Creu de Sant Gregori o de la Collada és situada en un racó del vell camí de Vilanova
a Cubelles. Actualment, l'indret és afectat per un projecte urbanístic, ja que és ellloc per on ha
de passar la rambla Arnau de Vilanova, ja construida en parto El conjunt s'erigí el 1889 en subs-
titució d'una de més antiga. Fou cisellada per Felix Ballester, anomenat en Muxart. A la part de
la creu que mira a orient hi ha esculpida una mitra i a l'altra un bacul, aquests signes episcopals
es deuen al fet que Sant Gregori fou bisbe. És una creu més senzilla que les anteriors i fou bas-
tida per commemorar la victoria del capita Valles, de l'exercit isabelí, sobre un destacament carlí
que assetjava la torre de defensa, del mateix nom, i que és prop d'aquest indret. Des d'aquest lloc
es beneía el terme de Vilanova, la cerimónia consistia en una processó presidida pel rector de
Sant Antoni. De la primitiva creu se'n conserven documents que confirmen la seva existencia des
de l'any 1739.

dra d'Enveja anava fins a la Collada, on hi ha la Creu de Sant Gregori. La Creu de Sant Joan
esta molt malmesa i per la seva tipologia podria ser del segle XVI, de l'escola de l'important escul-
tor Damia Forment. El conjunt és format per dos graons circulars, avui gairebé enterrats per la
urbanització de la zona, el fust o pilar de pedra de Montjuíc i de secció octogonal. Damunt el
pilar tenim el capitell i la creu.

El capitell, que sosté la creu, té vuit capelletes amb sis sants idos escuts, en un dels quals
es poden veure les quatre barres. La creu té, a un costat, la figura del Crucificat, a la qualli falta
la meitat inferior i, a l'altra, la Verge que té al costat esquerre el nen Jesús; als peus de la Verge
hi ha el cap d'un ángel. Capitell i creu són fets de pedra de Vilafranca. Aquesta creu, podria haver
estat situada anteriorment a la propera placa de Cap de Creu i es pensa que és així per la per-
vivencia del topónim.

La Creu del Xiribia és ubicada a la cruílla de l'antiga carretera de Sant Pere de Ribes i el
camí de Vilanoveta, al barri de la Geltrú. El monument consta de quatre graons damunt dels
quals tenim el pilar de secció octogonal, acabat en un collarí, no té capitell. La creu té a un cos-
tat la imatge del Crist i, a l'altra, la de la Verge, aquesta porta corona i sosté el nen Jesús amb el
brac esquerre. Els extrems de la creu són decorats amb motius vegetals. Aquesta creu ja existia al
segle XVII i la seva primitiva situació podria haver estat la placa de la Creu, a la cruílla del carrer
de la Creu amb el carrer de Barcelona.

La Creu de Sant Gregori de la Geltrú és situada a la carretera de Vilafranca, a la part de
ponent del cementiri Municipal. El conjunt és format per quatre graons damunt dels quals s'ai-
xeca el fust de secció octogonal. Aquest és acabat amb un capitell. Hem de fer notar que aquest
capitell és molt voluminós en relació amb la creu que suporta. En cada cara d'aquest capitell
tenim una figura dins d'una capelleta. La creu, en un costat, té la imatge del Crist crucificat i, a
l'altra, la Verge amb els bracos aixecats. Per un document de l'arxiu de la parroquia de la Geltrú
sabem que la creu es va plantar el 1771, l'escultor fouJoan Traver i la pedra és de Moja. Des d'a-
questa creu es beneía el terme de la Geltrú. L'acte litúrgic se celebrava l'endemá del dia de Sant
Gregori.

Les quatre creus esmentades foren enderrocades, de forma anónima, la nit del trenta d'a-
bril al primer de maig de' 1936. Gracies a diferents persones, que en guardaren els fragments, es
pogueren tornar a reconstruir al seu lloc original, previ acord municipal, l' any 1944.

,
La Creu de la' Collada i la de Sant Joan tenen orientada la cara on hi ha la mitra i la Verge

a 1'est. La Creu del Xiribia i de San'} Gregori de la Geltrú tenen la Verge orientada al nord-est i
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Torres de guaita o defen-sa

el Crist a la banda oposada. Aquesta diferent orientació, que tampoc no respbn al tracat del camí,
no sabem si és la que tenien origináriament, abans de ser enderrocades. Actualment, aquestes
creus pateixen un deteriorament que és degut, básicament, a h contaminació.

J
A Vilanova i la Geltrú tenim una serie de torres o elements defensius que són testimonis

d'uns esdeveniments molts concrets de temps passats. En ser elements militars, la major part han
estat eliminats i només queden en peu els que no entorpien el creixement de la ciutat. Avui, pero,
que la ciutat demana més espais urbanitzables, les velles torres que encara resten en peu han que-
dat, sovint, integrades a la trama urbana.

La classificació que farem d'aquests elements és la següent:

Torres d'epoca medieval
Torres dels segles XVI i XVII

Torres carlines
Fortins de la Guerra Civil

Torres d'epoca medieval

D'epoca medieval tenim la torre de Sant Joan d'Enveja i la torre de l'Onclet.

De la torre de Sant Joan, tot i que alguns historiadors li donen un passat molt antic, les
primeres referencies que en tenim són del segle XIII (1278). És de planta circular i alcat lleuge-
rament troncocónic. Té dotze metres d'alcada, amb una porta d'accés sobrealcada, a la qual avui
s'accedeix per unes escales. Més amunt hi ha una finestra també tapiada i una altra d'arc rodó o
de mig punto Actualment es troba formant part del parc de la quadra d'Enveja. La torre, feta de
pedra i fang barrejat amb calc, té unes parets de noranta centímetres a la base i cinquanta a la
part més alta. Hem de remarcar, com ja hem apuntat, que en epoca medieval el nom de quadra
s'aplicava a una entitat amb una certa jurisdicció dintre del terme d'un castell. Així a Vilanova
teníem, entre d'altres, les quadres d'Adarró, d'Enveja i d'en Creixell. Les quadres solien tenir
església i torre o castell.

La torre de l'Onclet, situada a la masia del mateix nom i darrere la fabrica de ciment Griffi
(avui Valenciana de Cementos, S.A:), és possible que sigui la documentada quadra Costa, esmen-
tada al segle XIV. És una torre cilíndrica, rodejada de les diferents dependencies de la masia i
coronada amb balustrada. L'accés es fa per una petita porta existent a una certa alcada del terra.

La torre de Sant Joan i la de l'Onclet han estat citades com a "torres de moros", pero la
torre de Sant Joan també serví de lloc de guaita en les guerres carlines del segle passat.

La torre d'Adarró, també d'aquesta epoca, fou enderrocada l'any 1914 en fer-se el tracat
de la doble via ferria al sector del mateix nom.

Al castell de la Geltrú tenim restes d'una torre a la part oriental del conjunt que podria ser
del segle XII.
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Torre de Sant Joan.

Torres dels segIes XVI iXVII

D'aquests segles tenim la torre de Solicrup i la del mas de l'Esquerrer.

La torre de Solicrup, situada a la part oriental del terme de Vilanova i la Geltrú, prop del
límit amb Sant Pere de Ribes i a la part costanera, és envoltada de les edificacions de la masia
del mateix nom. És una torre de secció quadrada i coronada de merlets. Dues de les seves faca-
nes tenen matacans a la part més alta dels murs. S'entra a la torre per una escala interior situada
en un edifici adossat. Dins la torre hi ha una escala de cargol amb fines tres estretes o espitlleres.
EIUoc és documentat el segle XIII (1228), pero la torre es degué fer quan els frares de l'orde de
la MefCI~compraren la finca el segle XVII (1644).

La torre del mas de l'Esquerrer és situada a ponent del terme de Vilanova i la Geltrú, al
límit amb el terme de Cubelles i prop de la costa. Forma part del mas de l'Esquerrer, documen-
tat a finals del segle xv (1497). La torre és de planta quadrada i la part superior és plana. És pos-
sible que sigui anterior' al segle XVI.

Aquestes dues torres esmentades eren lloc de guaita i refugi davant les incursions per mar
dels sarraíns.
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Torres carlines

De les sis torres aixecacles per a la defensa de Vilanova i la Geltrú a la primera Guerra
Carlina (1833-1840), en resten dues. La de l'hort de l'Hospital i la d'en Valles.



La torre de l'hort de l'Hospital, dita també torre de la Immortalitat, és situada a la cruílla
entre el torrent de la Pastera i la ronda Ibérica. Fou construida 1'any 1837 per reforcar la mura-
lla que ja existia abans, és a dir, quan es va edificar el con~ent a partir del 1737. És de planta
el-Iíptica i forma troncocónica i s'accedeix a la part superior per lana rampa situada a l'antic hort
de 1'Hospital.

La torre d'en Valles és situada a 1'actual avinguda de la torre d'en Valles, prop d'on aques-
ta via va a parar a la placa dels "Sis Camins". En la urbanització d'aquesta zona s'ha respectat el
poc que quedava d'aquest element defensiu. És, sens dubte, la defensa carlina més malmesa de
les existents. Era de planta circular amb fossar, i actualment només en resta un pany de paret a
la banda sud, amb cinc petites finestres o espitlleres. Fou manada construir per 1'Ajuntament el
1839 i pagada pels vilanovins residents a Cuba. Allunyada de les muralles tenia com a missió ser
lloc de guaita i donar protecció a la gent de les masies properes davant d'escamots enemics.
Aquesta torre, en la qual es produíren actes belIics, porta el nom de Josep M. Valles, capita de la
Ronda Volant i personatge de molts fets heroics en aquella epoca.

La segona Guerra Carlina (1846-49) no va afectar gaire Vilanova i la Geltrú, i per aixó no
tenim notícies de la construcció de cap defensa important.

De la desena de torres construídes durant la tercera Guerra Carlina (1872-76) en queden
tres. Són la torre d'en Garrell, la torre de Plats i Olles i la torre de Ribes Roges:

La torre d'en Garrell, també anomenada del Granell, situada prop de la torre de la
Immortalitat i tocant al torrent de la Pastera, al camí del Piular o dels Capellans. Construida
1'any 1874, és de planta circular i cos troncocónic, 1'interior és format per un espai on un pilar
central suporta la coberta. Té espitlleres formades per totxos a l'igual que la cornisa.

La torre de Plats i Olles és a la vora de la ronda Ibérica, a tocar de l'Institut
d'Ensenyament "Joaquim Mir". De planta circular, forma troncocónica, coberta plana, espitlleres
i cornisa de totxo. Té dues portes, una d'arc rebaixat i 1'altra allindada, construida, com 1'anterior,
1'any 1874.

La torre de Ribes Roges, situada al passeig Marítim prop del torrent de Sant Joan, fou
construida també el 1874. Si bé no va tenir un destacat protagonisme bellic, ha tingut alllarg
dels anys un important paper com a element lúdic i cultural. Pel fet d'haver estat centre d'activi-
tats molt diverses, ha estat molt modificada. És de planta circular, té espitlleres i és sobrealcada
respecte a l' altura original. Té la forma troncocónica.

Fortins de la Guerra Civil

Com a elements defensius de la Guerra Civil resten, dins el terme de Vilanova i la Geltrú,
tres fortins o nius de metralladores. Situats un a la punta Mabrera, a l'extrem de la platja del Far,
i els altres dos a la Primera Roca i a la platja de Sant Gervasi, al sector d'Adarró. Són construc-
cions fetes de formigó i comunes a tota la costa catalana. Encara que Vilanova i la Geltrú era una
ciutat de rereguarda, davant la possibilitat d'un atac per mar, com 1'intent de desembarcament a
Roses per part del creuer "Canarias", l'octubre del 1936, s'emprengué la tasca de protegir la costa.
A Vilanova i la Geltrú foren obligats a treballar en aquestes defenses costaneres tots els ciuta-
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dans entre els setze i el cinquanta anys d'edat. Al terme municipal hi havia onze d'aquests tipus
de construccions, entre bateries i nius de metralladores que, tot i haver-se declarat "obres mili-
tars" en finalitzar la guerra, han anat desapareixent alllarg dels anys.

D'esquerre a dreta i de dalt a baix: torre de I'hort de I'Hospital, torre d'en Garrell i torre de Ribes Roges.
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D'esquerre a dreta i de dalt a baix: Molí de Dalt, Molí de Baix, Molí del Padró i Molí de Mar.
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Els molins

El sol del terme municipal de Vilanova i la Geltrú, en ser d'origen cárstic, no dóna 110ca
corrents d'aigua de curs regular degut a les filtracions, per aixó els molins bastits antigament
havien de fer servir la forca del vent per moldre el grao D'aquests molins que aprofitaven l'ener-
gia cólica, a Vilanova i la Geltrú en tenim les restes de quatre a la part de ponent del terme i un
altre documentat a la Geltrú. L'estat d'aquests molins és desigual, pero tan sols ens queda la part
arquitectónica de la construcció.

Entre els molins situats a ponent del terme tenim al sector d'Adarró, entre el xalet de
1'0rto11 i la via ferria, el molí de l'Escardó. És una construcció cilíndrica i enrunada amb la porta
una mica enlairada respecte al terreny que envolta la torre, no té sostre i a l'interior es poden
veure nou grans blocs de pedra encastats a la paret, que eren els graons que menaven a un pis
superior, els graons són disposats en forma d'espiral al 11arg de I'alcada de la paret. El diámetre
de l'interior del molí és de dos metres i seixanta centímetres i l'amplada de les parets a l'altura
de la porta és d'un metre. En l'actualitat, l'alcada d'aquest molí, si el mesurem des de l'interior
de la construcció, és de quatre metres i seixanta centímetres. Es poden observar dues petites
finestres, una de quadrada i l'altra mig desfeta. Segons documents, els Escardó tenien terres en
aquest indret a finals del segle xv, pero les primeres notícies del molí són del primer quart del
segle XVIII.

Més a ponent de l'anterior molí, i a la partida de l'Aragai, trobem els Dos Molins.
Aquestes torres són construídes amb pedra, maó i formigó. Popularment s'anomenen el Molí de
Baix i el Molí de Dalt, ja que són situats en un 11eupendent del terreny. El Molí de Dalt té cober-
ta i tant les escales, que menen a la porta, com les petites edificacions que l'envolten són poste-
riors; el marc de la porta és fet de blocs de pedra treba11ada i a la part superior de la paret hi ha
tres petites finestres, el perímetre de les quals és de totxo. Pocs metres més avall trobem el Molí
de Baix, enrunat i sense sostre, conserva encara les parets a una mateixa altura. Aquests dos
molins de planta cilíndrica tenen unes mides semblants. L'interior del Molí de Baix conserva res-
tes d'una escala de cargol que menava a un pis superior i té un diámetre interior de dos metres i
setanta centímetres. Les parets tenen un gruix d'un metre i la porta és de setanta centímetres
d'amplada i una alcada d'un metre vuitanta. Dalt de la porta hi ha una finestra, que, a l'igual que
les de l'altre molí, és emmarcada per totxos. Les portes són orientad es a l'est, és a dir, encarades
al camí al costat del qual eren edificats i tenien unes portes a uns vuitanta centímetres del nive11
del terra per facilitar la cárrega i descárrega del producte. Sembla que foren fets als segle XVI.

Hem de fixar-nos en els camins d' accés i veurem, encara, les roderes dels carros marcades en el
camí pedregós. En algun llibre hem llegit que aquests molins primerament havien estat torres de
guaita, no tenim notícia de cap document que avali aquesta hipótesi.

El quart molí, restaurat i de forma cilíndrica com els altres, és el de Llancá que, situat prop
del coHegi Sant Bonaventura, dóna nom a tot un sector urbá que s'anomena barri del Molí de
Vent. Aquesta zona es comencá a formar el 1967 amb la construcció de la serie de blocs d'habi-
tatges "Esmeralda". Aquest molí, situat avui al costat d'un xalet, patí un incendi el 1837 provo-
cat pels carlins. r

Del Molí del Padró a la -Geltrú només en tenim referéncies escrites i sabem que funciona-
va a mitjan segle XVII, sembla que podria estar al capdamunt de l'actual carrer de Santa
Magdalena a la cruílla de la carretera de Vilafranca i el tram antic de la carretera de Ribes.

'j
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Barraques de pedra seca

Alguns dels molins descrits encara funcionaven durant el primer terc del segle XIX.

És interessant fer esment d'un altre molí, les restes fael qual encar.a són visibles, tot i que
potser mai no va arribar a funcionar a ple rendiment. Ens referim al Molí (le Mar. Fou construit
a principis del segle XIX i volia aprofitar la forca de les ones com a element motriu. En aquella
epoca, l'aigua del mar era a tocar del molí. El projecte no prospera, entre altres raons, per l'es-
cassa intensitat de la forca de l'aigua. J

Les barraques de pedra seca són elements representatius de l'arquitectura rural i popular.
Estan escampades per tot el terme municipal. Les podem trobar tant a les muntanyes com a les
fondalades. Són construccions comunes a la costa mediterránia. A les comarques de Catalunya,
la distribució d'aquestes barraques coincideix amb les zones on s'havia conreat la vinya, d'aquí el
nom que també tenen de barraques de vinya.

Les barraques tenien diferents utilitats, podien servir de magatzem per a les eines, guardar
els animals, d'aixopluc i, fins i tot, havien servit d'habitatge.

Són obres fetes per la superposició de pedres de diferent mida i forma sense cap element
d'unió entre elles. És, pero, en la coberta de les barraques on els constructors havien de demos-
trar la seva habilitat. La volta d'aquesta coberta és cónica i per realitzar-la es disposaven pedres
planes en filades que se sobrevolaven de manera que s'anava estrenyent el cercle, i quan quedava
un espai reduít es tapava amb una llosa horitzontal.

Hi ha molta disparitat de criteris sobre qui les va construir i sobre la seva antiguitat.
Alguns historiadors apunten que les més antigues (zona del riu Gaiá) podrien ser del segle IX.

Pero d'altres les situen a partir del segle xv i XVI; amb tot, sembla logic pensar que la majoria han
de ser de l'epoca de l'expansió de la vinya, és a dir, els segles XVIII i XIX. Segons les fonts consul-
tades, els constructors podrien ser els mateixos pagesos, o bé els margeters (constructors de mar-
ges) o colles de "segarretes" o "cerlans" (és a dir, vinguts de les comarques de l'interior). Potser
tots tenen una mica de raó i aixó podria explicar les diferencies tipologiques.

Les barraques de la comarca del Garraf presenten uns trets que, en certa manera, les dife-
rencien d'altres indrets. En primer lloc la uniformitat, és a dir, la semblanca entre unes i altres.
Gairebé totes són de planta circular i les dimensions de totes elles són més o menys semblants.
A diferencia de les d'altres comarques, la llinda de la porta sol ser formada per una pedra plana;
en comarques properes, aquesta part superior de la porta és formada per una arcada.

En tenir els murs gruixuts, aquestes edificacions són fetes amb dues parets de pedra, una a l'in-
terior i l'altra a l'exterior i reomplert l'espai buit amb pedres més petites. Normalment tenen una sola
porta orientada cap al sud o sud-oest, d'aquesta manera a l'hivern s'aprofita l'escalfor del sol. A l'inte-
rior poden tenir petites finestres o xemeneies, el "cocó" (petit forat) i també la menjadora de l'animal.

Una de les particularitats toponímiques de lesbarraques de pedra seca és que al Garraf s'a-
nomenen "mulasses", i aixó pot ser atenent a la seva utilitat (posar la mula grossa) o per aspectes
de la seva construcció (la mulassa podria ser el motlle per fer la coberta).
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Segons l'historiador A. Tubau, al terme municipal de Vilanova i la Geltrú hi ha compta-
bilitzades un total de cent quaranta-una mulasses, pero arran de la construcció de l'autopista en
van poder desapareixer entre vuit i deu. La majoria tenen la planta rodona, les altres, quadrada i
gairebé totes són ai:llades. Hi ha també barraques dobles, és a dir, com si fossin dues barraques
unides, amb dues portes. D'aquestes en tenim nou. En cinc es xifren les que tenen la porta en
forma d'arc apuntat. La concentració de barraques més gran és a la zona del coll de Ferran i font
d'en Bonet (carretera de Canyelles).

No totes les barraques presenten el mateix estat de conservació. A causa de la fragilitat de
la seva construcció són molt vulnerables. La manera tradicional de conservar la volta (l'element
més frágil) és posant una capa de terra i plantant lliris. Aquestes monocotiledónies, per la rami-
ficació particular de les seves arrels, compacten i impermeabilitzen el terreny.

Al terme de Vilanova i la Geltrú, com a la comarca del Garraf, les mides que pot tenir una
mulassa són les següents: una alcada del terra fins a la cornisa entre dos idos metres i vint cen-
tímetres. L'amplada dels murs entre un metre i un metre i deu centímetres. La porta, un metre i
cinquanta centímetres d'altura. L'alcada total exterior d'uns tres metres i l'interior dos metres i
vuitanta centímetres. En el cas de les mulasses rodones, la circumferéncia exterior pot arribar a
tenir fins a disset metres.

Les m a s i e s

Al terme de Vilanova i la Geltrú hi ha un conjunt de masies que per la seva historia, per
la seva antiguitat o per les particularitats artístiques, arquitectoniques o paisatgístiques són dig-
nes de comentar. Les més properes a la ciutat s'han vist afectades pels nous plans urbanístics i
industrials. Farem un comentari de les següents:

Masia d'en Dimes
Masia d'en Seró
Masia d' en Palau
Mas Xicarró
Masia d' en Cabanyes
Mas Sardet
Masia Sama
Masia d'en Barreres
Torre de l'Onclet
Masia de Carro
Masia de Solicrup

Masia d'en Dimes. Situada a ponent de la ciutat, prop de l'antic tracat de la C-246 en
direcció a Cubelles, a la partida de l'Aragai. Rep el nom del seu primer propietari, el militar
Dimes Inglada. Edificada a finals del segle XIX, és característic de la seva construcció la torre
mirador situada al mig d¿ l'edificació i que té coberta a quatre vessants.

Masia d'en Seró. Con¿trúida prop de la Collada, al costat de la Creu de Sant Gregori.
Edifici de dos pisos¡ presidit per una torre de secció quadrada central. Sobre el portal d'entrada
hi ha gravat l'any de la construcció., 1854. Deu el nom al seu primer propietari Antoni Miró i

,>

19



.'
Pascual conegut amb el renom de "seró". En aquesta masia hi havia un mirador desaparegut el
1868 a causa d'un temporal. Edifici d'una gran simplicitat decorativa, on predomina la Iínia
recta, fins i tot, en les peces que formen la balustrada que cor~na la torre. Les obertures són rec-
tangulars.

Mas d'en Palau. Edificat prop dels Sis Camins, a l'antic camí de Rocacrespa. És format
per diferents edificacions. Segons la llegenda degué ser construir damunr un palau moro, atesa la
proximitat al turó del Juí del Moro. El cert és que té ares ogivals o apuntats, contraforts a les
parets i també espitlleres o finestres de guaita a causa de la situació estratégica on és situat.

Mas Xicarró. Situat entre el camí del mas de l'Artís i el camí del mas del Padruell. Edifici
ai:llat de perímetre quadrat, és format per planta baixa, pis i golfes. A la facana principal hi ha
gravat el nom de "Villa Rosa". Construít al final del segle XIX o principi del xx, d' estil moder-
nista amb tendencia d'inspiració islamica. La coberta de les golfes més aixecada que la resta de
l'edifici, és a dos vessants. Cal destacar els ares de ferradura repartits per tota l'edificació, prin-
cipalment a la porxada de la facana principal, la qual és de composició simétrica. El terrat corres-
ponent a aquesta porxada té una bar ana de balustrada. La decoració de la facana és a bandes
horitzontals.

Deu el nom al seu primer propietari, Manuel Olivella, de renom "xicarró", veí de la placa
de la Vila de Vilanova. En la década dels setanta, la finca fou parcel·lada i venuda, per la qual
cosa és envoltada d'edificacions de diferents dimensions.

Masia d'en Cabanyes. Situada a la vora de l'antic camí ral de Cubelles a Ribes i al costat
del torrent de les Oliveres. Es troba en un nivell més alt que el del terreny que l'envolta. Es trae-
ta d'un edifici de planta quadrangular i es compon de planta baixa, principal i pis superior. La
facana principal és de composició simétrica amb tres paraments llisos emmarcats per pilastres de
totxo visto Les altres tres facanes són recorregudes per un cos de planta baixa i galeria superior
d'arcs rodons o de mig punto Construida l'any 1798 allloc on hi havia l'antiga masia de can
Parellada, documentada des del 1574. La nova masia s'edificá a partir d'una maqueta de fusta
enviada des d'Itália. En aquesta masia hi va viure i morir el poeta Manuel de Cabanyes (1808-
1833), també hi visqueren altres membres d'aquesta família, l'últim dels quals fou l'artista-pin-
tor Alexandre de Cabanyes (1877-1972). El 1976 la masia d'en Cabanyes i els terrenys de la
finca passaren a ser propietat municipal i es van fer obres de remodelació de la masia, conservant,
pero, la planta noble i la cambra del poeta.

Mas Sardet. Construit al costat del camí ral de Cubelles a Ribes, propde la masia d'en
Cabanyes, de la qual és separada pel torrent de les Oliveres. Formada per addicció de cossos, el
principal dels quals és de planta rectangular. L'edifici té planta baixa, un pis i golfes amb cober-
ta a doble vessant. A l'igual que altres construccions fetes en llocs molt transitats, aquesta masia
conserva elements defensius com són la garita de l'angle esquerre de la facana amb espitlleres i
coberta serniesferica i la torre de planta quadrada. Aquesta torre de coberta plana té balustrada
amb florons cerámics als angles. Documentada des del segle XV, la trobem amb el nom actual
l'any 1860. Sardet és el renom de Pau Soler i Roig, que l'any 1749 posseia una casa del carrer dels
Caputxins.

Masia Sama. Situada al costat del Camí Ral de Cubelles a Ribes, prop de la carretera de
Vilafranca. La casa era coneguda per corral d'err Martí. La família Sama la va compra el segle
passat i a partir del 1910 i sota I'estetica modernista la van transformar totalment segons el pro-
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D'esquerre a dreta i de dalt a baix: Masia d'en Dimes, Masia d'en Será, Masia d'en Palau, Masia d'en Cabanyes, Mas Sardet,
Masia Sama.

jecte de l'arquitecte vilanoví Font i Gumá. Aquesta masia consta de diferents cossos. Destaquen
elselements ornamentals de totxo vist, cerámica vidriada i trencadís. Aquesta masia és important
des del punt de vista arquitectonic, perque al terme de Vilanova i la Geltrú el modernisme rural
és molt pobre i aquesta obra és un bon exemple d'aquest moviment.

Masia d'en Barreres. Situada al costat de la carretera de Vilafranca, sortint de Vilanova,
dóna nom a un polígon industrial.

És una edificació amb diferents cossos afegits. El central és compost de planta baixa i pri-
mer pis, amb teulada a dóble vessant, d'una banda, i galeria amb arcs de mig punt, de l'altra. La
porta d'entrada també és d'arc de mig punt, fet en blocs de pedra blanca (dovelles), amb terras-
sa al davant. .

És possible que I'actualmasia estigui construida damunt l'antic mas de Crespallins, del
qual,ja a finals del ségle XVI tenim,,notícies que estava mig derruir. Aquesta masia fou l'escena-
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ri, durant la primera guerra carlina, d'un comb~t entre carlins, d'una banda, i lliberals comandats
pel comandant Valles, de l'altra.

Torre de l'Onclet. Enclavada darrere la fabrica de ciment Griffi (Valenciana de Cementos,
S.A.), en un sector urbanitzat, la masia és edificada al voltant d'una torre. Aquesta torre, com ja
hem apuntat, és una de les fortificacions més antigues del municipi, al costat de la d'Enveja i la
desapareguda d'Adarró (1914). És anomenada de l'onclet per un familiar dels primers propieta-
ris, sacerdot, de poca talla. Aquesta denominació, pero, és ja esmentada en documents del 1714.

Era el centre d'una quadra, el que vol dir que tenia un regim especial dins el terme del cas-
tell. La torre de la masia és rematada amb balustrada i la resta de l'edifici té planta baixa i pri-
mer pis. És característic de la construcció el porxo de la planta baixa format per cinc arcs de mig
punt.

La casa fou propietat de l'artista-pintor Martí Torrents (1887-1977).

Masia de Carro. Situada tocant l'antiga carretera de Ribes, al límit del terme entre
Vilanova i la Geltrú i Ribes. Consta de diferents dependencies adossades a un cos central. Aquest
té una porta de mig punt, formada per grans pedres o dovelles i finestra d'estil renaixentista amb
reixa. La construcció principal és formada per planta baixa, primer pis i golfes, aquestes amb les
obertures formant un are rebaixat.

Les primeres notícies que tenim són de principis del segle XIII. La torre de la masia sern-
bla que és més moderna.

El 1725, la pubilla de Carro es va casar amb Francesc Ballester; més endavant, el 1795, una
filla de Josep Ballester es casa amb Llorenc de Cabanyes, de la unió dels quals va néixer, el 1808,
el poeta Manuel de Cabanyes i Ballester.

Masia de Solicrup. Aquesta masia, amb la torre, és situada a llevant del terme municipal i
damunt mateix de la primera foradada del tram ferroviari en direcció a Sitges. Es troba allímit
amb el municipi de Ribes. És documentada des del segle XIV. La masia, de planta rectangular,
consta de planta baixa i primer pis amb teulada a dues vessants. La porta d'accés de la facana
principal és d'arc rebaixat, la facana posterior té una galeria.

La torre, situada a l'esquerra de l'edifici, és de planta quadrada, amb tres plantes. A la part
superior té merlets i matacans. Durant segles fou propietat dels frares mercedaris, fins a la seva
exclaustració, l'any 1835; posteriorment va ser comprada per Joan Sama i Martí, que la va tenir
fins al 1892. El 1939 fou adquirida per Josep Bertran i Musitu, els descendents del qual en són
els propietaris.

Altres cases de camp importants que també són incloses al Catáleg del Patrimoni
Historicoartístic i Natural de Vilanova i la Geltrú són:

EIs Esbarjos
Masia de l'Artís
Mas de l'Esquerrer de Baix
Mas Roquer
Mas del Notari
Mas del Padruell
Mas Ricard
Xalet d'en Panxo Ferrer
Masia Santa Magdalena
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EVOLUCIÓ URBANÍSTICA
DE LA CIUTAT. EIXAMPLES

V ilanova i la Geltrú, a diferencia d'altres ciutats de la costa, es va cornencar a formar allun-
yada del mar. En efecte, el primer assentament medieval, la Geltrú, distava uns mil cinc-

cents metres de la platja i era situata frec del camí de Barcelona, és a dir, del camí ral. Més tard,
la Vilanova de Cubelles es formara tenint corn a eix principal el mateix camí reial, convertit en
carrer Major. Amb tot, i de sempre.Tii ha hagut lligams amb la zona marítima. Així, al segle XIII,

amb l'atorgament de la Carta Poblaja s'esmenta ellloc de sa Llacuna, com assentament poblat
a la zona c9stera idos dels carrers, fets fora de les muralles de la Geltrú i de Vilanova, portaven,
i porten, el nom de Sant Cristófol i Sant Gervasi perqué menaven a aquestes ermites marineres
en epoca medieval.

El nucli de la Geltrú, bastit entorn de l'església i el castell, tingué entre els segles XI i XIII un
primer recinte emmurallat. Més tard, i fins al segle XVI, aquest recinte s'aná engrandint fins a arri-
bar a l'actual carrer de la Muralla, configurant bona part del que avui és el nucli antic de la Geltrú.

La primera Vilanova de Cubelles s'estengué, prirnerament, d'est a oest alllarg del carrer
Major, del Mig i de l'Església.

El conjunt urbanístic de la Vilanova antiga queda delimitat per I'area que formen els
carrers de Mercaders, playa de les Cols, Sant Gregori, playa de les Neus, Bomba, Fossar Vell,
Major, Marques, Mir, playa de les Casernes i playa Llarga.

L'eixample historie de Vilanova, entorn de la primera meitat del segle XIX, arribava a les places
de laVila, Cot:x:es,Miró de Montgrós, Carros i Casernes i estaven conformats els carrers dels Caput:x:ins,
Sant Gervasi i Aigua. El tram més antic del carrer de l'Aigua és l'actual carrer de Sant Gregori.

L'eixample Guma i Ferran (1876) respectara totalment el vell tracat viari i tindra com a
finalitat unir els dos nuclis de població, la zona nord amb la sud o marítima.

L'arribada del ferrocarril, la implantació de fabriques i altres circumstáncies, van fer que no
és porté s a cap, de manera total, el pla de Cuma i Ferran, pero ha estat l'esquema básic sobre el
desenvolupament urbanístic de la ciutat, fins ben entrada la primera meitat del segle XX. També,
i al seu temps, tingué ressonáncia des d'un punt de vista teoric, per les seves propostes avant-
guardistes. El pla a partir d'una trama de carrers perpendiculars, preveia la construcció de grans
places i d'amples avingudes perimetrals.

El pla Guma era un intent de possibilitar el creixement ordenat i tipificat de la ciutat.
Gairebé fins a la década del seixanta serví de model i guia per al planejament urbanístic de la vila.
Pero el fort desenvolupament dernografic d'aquesta década va desbordar el que s'havia previst.

El nucli urbá es va estendre cap a ponent sense planificació previa; al nord i a l'oest, on hi
havia el nucli antic, el creixernent no va ser tan important.

Per aturar aquest estat de coses, l'any 1967 entra en vigor el pla general, segons la Llei del
Sol del 1956, en un intent de reconduir tot el procés de creixement. Pero aquesta llei no fou capay
d'aturar el desordre urbanístico
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El 1979, i d'acord amb la nova Llei del Sol, es fa un nou Pla General d'Urbanisme que té

com a principis básics la desmassificació de les árees urbanes ja assentades; situació de les noves
árees urbanitzables cap al sector oest i reconeixement de la trama Je l'eixample quma com a ele-
ment ordenador i definidor del creixement urbá de la població.

Aquest pla del 1979 tenia quatre zones afectad es per plan s parcials. Les dues zones més
extenses, encara no portades a terme almenys de manera total, són a la part sud de la ciutat, el
sector de Pirelli-Mar i al nord la prolongació de la rambla Nova amb la urbanització dels terrenys
de la fabrica Mahle, entre altres.

Aquest pla queda sensiblement modificat pel polígon d'Aiguacult que, després d'estar
paralitzat durant trenta anys, es desencalla a principis de la década del noranta i rápidament s'aná
consolidant, i també la urbanització de la Collada-Sis Camins que el pla no contemplava de
manera detallada i que hi hagué voluntat política de reordenar i integrar a la ciutat aquell sector,
que es trobava molt malmes des del punt de vista urbanístic, i que també es féu entorn del 1990.

ELEMENTS SIGNIFICATIUS DE LA CIUTAT
QUE HAN CONDICIONAT LA SEVA EVOLUCIÓ:

BARRERES MORFOLOGIQUES

En epoca medieval, la implantació del primer nucli poblat, la Geltrú, vingué condicionat per
un petit promontori, on se situá el castell; l'evolució d'aquest primer assentament es féu al

llarg del torrent de la Pastera, a ponent, i vorejant el camí de Barcelona, a oriento

A l'altra banda del torrent, durant els segles XIII al XV, se seguí un poblament entorn del
camí ral, és a dir d'est a oest, pero per la configuració plana del terreny, la ciutat s'aná formant
en direcció migdia, guardant un cert paralIelisme amb el torrent de la Pastera. El pla de pro-
longació de Guma i Ferran, respectant la trama consolidada, projecta definitivament el que sera
l'esquema básic actual. La primera barrera natural que es va haver de superar fou el cobriment
del torrent de la Pastera, primerament, d'una manera parcial amb diferents ponts i després
d'una manera total des de la placa de les Casernes fins al carrer de I'Ancora, a finals del segle
XIX.

Una altra barrera que va condicionar, i de fet va modificar el pla de Gumá i Ferran, fou la
construcció de la via ferria i també dels serveis annexos d'estació, dipósit i tallers de reparació.
La partició de la ciutat en dues parts pel ferrocarril, s'ha solucionat, en part, un segle després de
la seva construcció, amb la posada en funcionament de diferents passos subterranis que reforca-
ven el primer construir al carrer de Magdalena Miró, a la de cada dels cinquanta.

L'expandiment del barri de mar, cap al sector de Ribes Roges, es trobá amb l'obstacle natu-
ral del torrent de Sant Joan, al mateix temps que es feien les obres de la Ciutat-Jardí (1910), es
bastí un pont damunt el torrent al costat de la torre de Ribes Roges. Damunt el mateix torrent i
per la urbanització del grup "Esmeralda", al sector Molí de Vent, es construí un altre pont a l'a-
vinguda de Francesc Maciá a finals de la década dels seixanta. A la década dels noranta, s'han fet
altres ponts en aquest sector, a ponent de la ciutat, pero també s'ha cobert el tram baix del torrent
de Sant Joan, que ha passat a denominar-se rambla de Lluís Companys (1990).



Amb la construcció del port, als anys cinquanta del segle xx, s'hagué de desviar el torrent
de la Pastera en el seu sector final, ja que el seu curs anava a parar dintre de la zona projectada
com a port. La solució fou desviar el torrent i unir-lo amb el torrent de la Piera i tots dos des-
guassen a frec del die oriental del port.

Hem de remarcar, com a cosa curiosa, que el port projectat i dissenyat el segle passat (F.
Lluch, 1875) i també el pla de Cuma i Ferran, tenien en compte un espai significativament gran
per als serveis portuaris, cosa que en el projecte final, fet aquest segle, no es contempla.

"
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LA GELTRÚ

El nucli primitiu de la Geltrú s'aná organitzant entorn del castell i l'església.

Castell de la Geltrú

El castell de la Geltrú és la construcció més antiga de la ciutat i la més representativa de
l'arquitectura medieval.

Les parts més antigues del castell són del segle XII. És un edifici d'origen rornánic i cons-
ta de planta baixa, principal i golfes. Les diferents dependencies estan organitzades entorn d'un
pati central. La facana principal del carrer de la Torre té porta de mig punt, i a l'alcada del pis
principal té quatre finestres geminades (dobles) que són del segle XIII.

Molt restaurar durant els anys 1919-20, segons el projecte de Jeroni Martorell; s'hi incor-
poraren elements arquitectónics procedents d'edificis enderrocats en obrir la via Laietana a
Barcelona. L'última restauració ha comportat l'obertura d'un gran are ogival a la placa Font i
Gumá, que fa les funcions de porta d'entrada de l'edifici. Actualment és la seu de l'Arxiu
Historie Comarcal.

Pla<;a Font i Gu rn á

Té forma quadrangular i es forma el 1918 en enderrocar-se algunes cases. del carrer de
l'arquebisbe Arrnanyá; aquesta placa fou remodelada l'any 1957-58. Quaranta anys després s'ha
fet la restauració esmentada per donar entrada al castell. El norn de la placa prové de l'arqui-
tecte i colleccionista Josep Font i Gumá que va cedir a la Mancomunitat de Catalunya la seva
important col.lecció de rajoles antigues, amb la condició que aquesta institució es fes cárrec de
la restauració del castell, davant el mal estat en que es trobava. És per aquest motiu que el bust,
fet de bronze, de Font i Guma, esculpit per Darniá Torrents (1923), ha estat sempre prop d'a-
quest espai, primer al pati del castell fins al 1951, després a la placa i des del 1998 al vestíbul
del castell.

En una de les cases enderrocades per fer l'actual placa, nasqué l'arquebisbe Francesc
Arrnanya (1718-1803). Així ha explica una placa de pedra encastada en un edificio

Església de la Geltrú

Sota l'advocació de Santa Maria, és un edifici de planta de creu llatina, amb una sola nau,
capelles laterals i absis rectangular. La nau és de volta de canó. Al creuer s'aixeca una cúpula
semiesferica. La facana" principal té una petita fornícula amb la imatge de la Mare de Déu,
imatge procedent de I'anticternple i una gran rosassa. A un costat de la facana tenim el cam-
panar de secció quadrada, als fres primers trams, que esdevé de secció octogonal al quart i últim
tramo El campanar ~s coronar per una balustrada i una estructura metállica per al rellatge i
parallamps, dissenyada a finals de~ segle passat per l'arquitecte Banaventura Pollés .

.. "
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Campanar de l'Església de Sta. Maria de la Geltrú.

.'

I.:element més important és el retaule" de l'altar major, del segle XVII. L'església actual és edi-
ficada, en part, damunt d'una.primitiva església del segle XII. Les obres comen<;:aren el 1699 i van
acabar el 1736. El seu estil s'adapta a la tipologia de les esglésies catalanes del classicisme barroc
derivades dels models de la Contrareforma. Davant la porta de la facana principal tenim la placa
de l'Assumpció, de forma triangular, la més antiga de la Geltrú, que es forma durant els segles XII

i XIII. El nom actualli fou posat l'any 1857, en substitució de l'antic, de placa de l'Església.

Al costat d'aquesta placa i donant a la facana del castel1 hi ha el passatge de mossen Narcís.
La placa d'aquest passatge, de pedra blanca, és al costat del text justificació de la retolació del carrers
del casc antic de la Geltrú. Obra feta per l'Escola d'Art Municipall'any 1973 i que ha comportat
que les plaques dels noms dels carrers del nucli antic de la Geltrú tinguin el mateix tipus de disseny.

També en aquest mateix passatge .es troba el jardí anomenat "Verger del Mestre Toldrá",
on hi ha un monument que consta d'un monolit de pedra, coronat amb la imatge d'un ángel i és
obra de l'escultor Lluís Montaner, inaugurat l'any 1963. El relleu en bronze de Toldrá, que forma
part del monument, és obra de l'escultor Rafael Solanic. Al peu del monument hi ha un petit
estany. El músic Eduard Toldra** va néixer a Vilanova i la Geltrú l'any 1895 i després d'una vida
dedicada a la música, activitat en la qual va tenir molt d'exit, va morir a Barcelona l'any 1962 .

• Vegeu, d'aquesta mateixa serie: Expressions artistiques, p. 85
•• Íd., íd.: Personatges, p. 71
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Al costat de 1'església de la Geltrú i enfront d'una de les portes del creuer del temple, tenim
la Casa Rectoral, que és significativa perque, malgrat les modificacions, conserva elements d'o-
rigen medieval. Molts pocs edificis de la ciutat conserven restes arquitectoniques d'aquesta
epoca. La Casa Rectoral, amb la seva estructura i la distribució de la planta baixa, i sobretot pels
ares apuntats, ens delata el seu origen antic.

Propera a 1'anterior casa, conformant la placa de 1'Assumpció, i al carrer del Castell núm. 1,
tenim una típica casa que segueix les pautes de 1'edificació de tipus medieval de construcció
popular. És la casa Joan Nicolás, i és composta de portal d'entrada d'arc de mig punto Les ober-
tures de la facana no segueixen cap composició; té un balcó, que no sobresurt, és a dir, és enra-
sat amb la paret i la barana és de ferro forjat. A la part superior de la facana hi ha tres finestres
d'arc rebaixat del segle XVI.

L'estructura normal d'una casa, en temps antics, a la Geltrú, havia de satisfer les necessi-
tats dels seus habitants. Hem apuntat que alguns geltrunencs eren mariners i així ha quedat en
el nom dels carrers, com el carrer del Bonaire (verge del Bonaire) o carrer dels Arengaders. La
majar part, pero, eren camperols. La casa tipus havia de tenir a la planta baixa un espai ample
per encabir els estris propis del camp, en primer lloc el carro i els animals que ajudaven en la
feina, i altres eines. Per aixó la porta d'entrada havia de ser ampla. Ens fixarem que en alguns
portals es veuen les roderes o senyals del carro marcades al sol. A un costat d'aquesta ampla
estanca hi havia una escala que portava al pis superior, aquesta escala anava a parar a un gran
espai entorn del qual es distribuíen les diferents estances de la casa. A causa de l'estructura del
terreny (que no sempre era pla) i de construir les cases directament damunt del sol, en una matei-
xa planta podien haver-hi diferents nivells, és a dir, per anar d'una habitació a una altra podien
haver-hi una o més escales, cosa que actualment encara es pot comprovar en algunes cases anti-
gues.A la planta baixa hi havia els diposits anomenats cubs, per guardar-hi el vi. A la part supe-
rior de la construcció hi havia les golfes on es guardaven o deixaven assecar diferents productes
del campo

Si bé el éasc antic de la Geltrú és d'estructura medieval, aquesta es refereix básicament als
carrers,ja que la majoria de les construccions són dels segles XVIII i XIX.

Darrere 1'església de la Geltrú tenim 1'edifici de la Peixateria Vella. Construir a l'antic fos-
sar de la parroquia, és el primer edifici vilanoví i un dels primers de Catalunya en que s'utilitzá
el ferro colat com a element estructural. Va ser inaugurat l'any 1858, segons el projecte del mes-
tre d'obres Josep Salvany. Té facana a dos carrers de diferents rasant i la facana que dóna al carrer
de la Unió és coronada per un grup escultóric de terracota. L'interior és compost d'un cos de
forma el·líptica i un atri de planta rectangular. Una cúpula de base decagonal (deu cares) susten-
tada per columnes fines de ferro colat. L'edifici deixa de complir la funció comercial en obrir-se
elMercat Municipal (1941). Un cop reformat ha acollit i acullles activitats de diferents col·lec-
tius, com els sardanistes.

L'activitat del mestre d'obres Josep Salvany va del 1855 fins al 1898. A partir del 1880 fou
ajudant de l'arquitecte municipal Bonaventura Pollés i Vivó.

De Salvany també és la casa Josep Alonso (casa Magí Soler) del carrer Mascaró, núm. 9,
que fa cantonada amb el carrer Be Sitges. Construida el 1860. L'interes de l'edifici rau en la com-
posició de la facana d~l carrer de Si¡ges, en que el mestre d'obres s'atreveix a posar una galeria

.:
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d'arcades, com si es tractés de la part posterior de l'edifici. Aquest element és usual en patis inte-
riors de moltes cases de la rambla Principal. Seixanta anys despré~} l'arquitecte J. F. Rafols, ins-
pirant-se, sens dubte, en aquesta casa, torna a incorporar la galeria d'arcades, con¡ a element des-
tacat en el projecte de la casa Castany del passeig del Carme. •

Un espai interessant de la Geltrú és la placa dels Lledoners, formada durant els segles XIV
i XV. Aquesta placa de forma quadrada és la més gran del nucli antic de la Céltrú i el seu nom és
degut a uns lledoners que són plantats al costat d'unes amélies, que són més nombroses.

Popularment és coneguda com a placa de Sant Cristófol, ja que es trobava prop de la
porta d'en Balla, del recinte emmurallat. D'aquesta porta sortia un camí en direcció a la platja
i a l'ermita. A la casa núm. 8 hi ha una fornícula amb la imatge del sant i una curiosa inscrip-
ció referida a la devoció al santo Les cases que formen aquesta placa són construides a finals del
segle XVIII i primera meitat del segle XIX, i configuren un espai arquitectónic coherent i homo-
genio

De dalt a baix: Peixateria vella, casa Josep Alonso.



Un dels carrers que surten de la placa dels Lledoners és la Pujada d'en Cinto. Al número 2,
fent cantonada amb el carrer de la Unió, trobem la casa Josep Vinyals (casa Adela Peiró).
S'aixeca en tres cossos d'alcada diferent. Feta el 1853, la facana principal és de composició sime-
trica i els elements singulars de la construcció són: el vestíbul d'entrada amb l'escala; els motius
decoratius situats sota els balcons, amb mensules que tenen formes florals amb una característi-
ca carassa; la barana de balustres cerámics i gerros; els balcons, amb barana de ferro forjat, sota
els quals hi ha la tradicional rajola blanca i verda, que fa una composició rítmica i que és present
en d'altres indrets de la ciutat (can Cabanyes, can Coloma i altres). El primer propietari de la
casa, Josep Vinyals i Gassó, fou un vilanoví vinculat a moltes iniciatives ciutadanes i també
tinent d' alcalde.

Els lligams que la Geltrú tenia amb la vida marinera és reflecteix en la toponímia dels seus
carrers. De la placa dels Lledoners surt el carrer de Bonaire, de clara referencia marinera, en el
qual hi havia una fornícula amb una imatge de la verge del mateix nom, i tenim també el carrer
dels Arengaders. Al carrer del Ravalet, a la casa que porta el núm. 1, feta l'any 1701, tenim escul-
pit en la pedra clau de l'arc d'entrada un peix indicant, possiblement, alguna relació del propie-
tari amb el món marinero

VILANOVA ANTIGA 1 EL PALMERAR

La Vilanova antiga

De l'any 1232 és la primera notícia que fa referencia a un poblament anomenat Vilanova, a
l'altra banda del torrent de la Pastera. Del 1260 tenim notícies del barri del Palmerar, sota

la jurisdicció del castell de la Geltrú, assentat a l'altra banda del torrent. Gairebé un segle des-
prés de l'atorgament de la Carta Pobla per Jaume 1, el nucli de Vilanova comprenia, de llevant a
ponent, els carrers: Major, del Mig, de l'Església i de la Lluna; i de nord a sud, els carrers de les
Premses, Comerc, Campanar i placa de l'Església. El seu recinte fortificat tenia les portes d'en
Rossell, de Mar, d'en Negrell i d'en Clara.

El nucli antic de Vilanova es forma entorn del camí ralo camí reial; aquest camí, conver-
tit en carrer Major, fou l'eix entorn del qual es vertebrá la primitiva zona urbana. En aquest carrer
hi ha les cases més antigues de Vilanova. Algunes cases senyorials, pero, també volgueren tenir
porta en aquest carrero

El recorregut per aquest sector de la ciutat el cornencarern per l'actual placa Pau Casals.

Aquesta placa es. configura l'any 1374 perqué hi havia necessitat d'un espai per a mercat i
també per fer-hi la casa de la Vila. És la placa més antiga de Vilanova i sens dubte la que ha can-
viat de nom, oficialment, més vegades. L'Ajuntament es va estar en aquest indret fins al 1867,
com així ho indica una placa cerámica posada en la facana de l' antic consistorio El nom actual es
va posar per primera vegrada el 1936 amb la presencia del violoncelIisra Pau Casals. L'any 1970
s'inaugurá el monólit central de la placa dedicat a Anselm Clavé. El monument té l'efígie, feta
de bronze, d'en Clavé, obra de Gabriel Alabert, a la pedra hi ha els noms dels antics components
del cant coral. Corn altres places de la Ciutat en el subsól té una cavitat circular accessible des
d'una casa veína.
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En aquesta cavitat hi havia, esculpida en el fang, una testa.

Agafant el carrer de les Premses, a pocs metres, hi ha fa petita placa de la Diputació de
Barcelona. És una placa més recent que l'anterior, ja que fou inaugurada el i961 i dignificada a
partir del 1977 en incorporar-hi elements arquitectónics de l'Hostal Vell (del núm. 24 del carrer
Major), aquests elements foren la gran portalada d'arc de mig punt, feta de grans blocs de pedra
o dovelles de més d'un metre de .llargada. Un altre element reconstruit ón els finestrals supe-
nors.
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Enfront mateix tenim l'edifici de la casa Papiol, convertida en Museu Rornántic, inaugu-
rat ell96l. L'edifici consta de planta baixa, entresol, principal, pis i golfes. Fet del 1790 al 180l.
La facana principal presenta dues portes, una de les quals amb escut, a la pedra clau. Aquest escut
nobiliari té a la part superior un elm o casc de guerrer, per ser cavaller el seu fundador Francesc
Papiol. El casal té un ampli vestíbul entorn del qual es fa la distribució de les diferents parts de
l'edifici, seguint les pautes de les cases senyorials del segle XVIII. A la facana que dóna a la placa
de la Diputació i també a la del carrer de les Premses, hi ha la representació pictórica d'un encoi-
xinat (paret de pedres) i la simulació de pilastres, capitells i elements florals entorn de les ober-
tures ovalades de les golfes. Una de les directrius del Museu és mostrar com vivia una família
benestant al segle XIX. Entre les moltes curiositats de la casa apuntarem el jardí amb una vege-
tació d'acord amb l'esperit rornántic de la casa, aus exotiques i elements escultórics; les pintures
murals de les diferents dependencies de la casa, algunes d'elles de Pau Rigalt, i les relíquies de
dues mártirs de l'antiga Roma, portades pels frares caputxins.

Hem apuntat que el carrer Major és el més antic de Vilanova i aixó es nota en els elements
arquitectónics del conjunto En aquest mateix carrer en direcció a ponent, trobem la casa Sama,
que malgrat les transformacions sofertes, presenta exteriorment els signes de riquesa del seu pas-
sato L'edifici actual es va fer l'any 1862 a partir d'altres habitatges, probablement del segle XIV.

La facana del casal s'estructura en tres parts compositives diferenciades. El cos inferior caracte-
ritzat pels grans carreus de pedra. Un segon cos emmarcat per pilastres i coronades amb capitells
corintis que comprenen dos pisos. 1 el tercer cos, més simple, amb pis i terrat. Aquesta facana és
d'estil neoclassic, a l'igual que la de la casa Papiol. És interessant l'observació del treball de l'ar-
tesania del ferro en reixes i balconades de la casa Sama.

Si des de la casa Sama agafem el carrer del Campanar, ens trobarem amb el conjunt monu-
mental de l'església de Sant Antoni i el seu campanar.

El campanar fou bastit a partir del 1670 i fins al 1706. És d'estil barroc i projectat pel frare
carmelita fra Josep de la Concepció, autor d'importants construccions arreu de Catalunya i ano-
menat "el tracista".

Fet de carreus de pedra blanca, té una planta de secció quadrada a la base, que en els cos-
sos superiors es transforma en octogonal. A la part alta també hi ha dues rengleres de finestrals
amb are de mig punt i balustrada, s'acaba amb cúpula, damunt la qual té una esfera de pedra, ele-
ment que es repeteix en altres parts de l'obra. És d'una gran simplicitat decorativa. A l'interior
del campanar hi ha una escala de cargol de 167 graons. El 1996 es va reposar l'angel-penell que
des del 1705 fins al 1936 va presidir el monumento Durant les obres de neteja, fetes en la repo-
sició de l'ángel actual, es va esborrar la data del 1706, que era a la pedra clau de la volta del pas-
sadís de la base. Aquesta data és important, perque fa sospitar que, al segle XVIII, el conjunt de



l'angel i les campanes les haurien pujat per l'interior del campanar i després s'hauria cobert la
volta, ja que com acabem d' apuntar la installació de I'angel és anterior al 1706. El campanar
pateix una lleugera inclinació que no suposa cap perill. El campanar amb l'ángel té una altura de
gairebé cinquanta-dos metres. És un fet insólit a Catalunya que sigui una construcció aíllada de
l'església. Serví de model per altres de la comarca, com són el de Cubelles i el del Vendrell. A
part de les funcions religioses, el campanar fou un referent per als pagesos, que observaven la
posició de l'angel per saber d' on venia el vent, amb la qual cosa podien preveure el temps que
faria, i per als pescadors, que el tenien com a fita terrestre, per saber la seva posició al mar. També
va fer el paper de privilegiat lloc de guaita en temps de revolta.

L'actual església de Sant Antoni es va comencar a construir el 1734, allloc on hi havia la
del segle XlV. El 1879 es va donar per acabada, pero no sera fins un segle més tard, el 1977, que
es completara definitivament. És el tercer temple bastit al mateix indret. El primer temple, roma-
nic, era on avui hi ha la placa de Sant Antoni, al costat de ponent; fou enderrocat la primera mei-
tat del segle passat (1831).

L'església de Sant Antoni, de planta basilical, consta de tres naus, amb capelles laterals. Té
unes mides molt grans, ja que només d'alcada fa vint-i-cinc metres, cosa que vol dir que és pocs
centímetres més baixa que la catedral de Barcelona. La facana principal d'aquest temple, la de
Sant Antoni, fou la part que menys danys sofrí durant la Guerra Civil, ja que la resta de l'edifi-
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D'esquerre a dreta: casa Papiol, Campanar de l'esgtésla de Sant Antoni.



ci s'havia cornencat a desfer per donar pas a una placa pública. Aquesta facana és formada per
quatre monumentals columnes de fust llis, amb capitells mix~s, que aguanten l'entaulament i el
frontó triangular. Hi ha tres portes d'accés d'arc de mig punto La porta central és de grans pro-
porcions i damunt hi tenim una monumental imatge de Sant Antoni, feta de g~ans blocs de pedra
pel vilanoví Pau Carbonell i col-locada cap al 1876. És una facana a'estil neoclássic. L'interior del
temple té pintures murals de l'artista Lluciá Navarro, a l'absis de la nau central i a la capella del
Santíssim, també vitralls de Josep M. Jujol i d'Enric C. Ricart. j

A la confluencia dels carrers Major i Fossar Vell, en una petita placa, tenim una font
monumental, anomenada Font d'Elies Miró i Soler, que fou "el americano" que la va pagar i
popularrnent dita Font de Ferro, pel material en que fou feta. InstalIada e11895 i feta a Vilanova
i la Geltrú a la foneria "El Genio Catalán" que regia Francesc Mestres. Consta de tres piques
amb els seus brocs. L'eix central és format per una columna acabada amb fanal. Com a elements
decoratius té els escuts de Vilanova i Catalunya i també la placa on s'explica la donació.

Prop del campanar, al carrer de l'Església núm. 14-16, hi ha l'edifici de l'Orfeó Vilanoví,
consta de planta baixa i pis, projectat pel mestre d'obres Gaietá Miret l'any 1909, el seu impul-
sor fou josep Ferrer-Vidal i Soler. De la facana de l'edifici destaquen les tres obertures del pri-
mer pis, amb un sol balcó, l'obertura central amb arc carpanell (una mena d'arc rebaixat) i la
barana del balcó treballada a imitació d'elements vegetals; a la part superior de la facana tenim,

D'esquerre a dreta: Església de Sant Antoni, casa Mir.
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amb esgrafiats, el retol de 1'entitat i en baix relleu 1'escut de la ciutat. L'edifici és una important
obra del modernisme a Vilanova i la Geltrú, i aixó básicament per la riquesa decorativa del seu
interior. A la planta baixa tenim una escultura femenina tocant l'arpa, al primer pis hi ha la gran
sala d'actes, amb el sostre pintat amb diferents aHegories i a les parets laterals els noms d'im-
portants músics, de renom internacional, pero també el nom de músics locals, amb el bust d'al-
guns d'ells. Aquesta sala, que és visitable, és 1'element més important de l'edifici, cal admirar la
decoració que envolta la boca de l' escenario

Seguint pel carrer de 1'Església, passada la placa de Pau Casals, tenim la casa Ignasi Font,
al carrer de Sant Antoni núm. 5, edifici construir a mitjan segle XIX. Consta de planta baixa, tres
pisos i golfes, amb facana d'estructura simétrica. L'element més important de 1'edifici són les
bandes verticals de terracota, situades entre els balcons, únic exemple a Vilanova i la Geltrú d'a-
quest tipus de decoració d'estil rornántic. Són bandes decoratives formad es per elements vegetals
amb medallons amb efígies.

A l'altra banda del carrer de Sant Antoni, al núm. 2, hi ha la casa Ferrer Pi (Can Nin). La
planta de l'edifici dóna a tres carrers, la facana del carrer de Sant Antoni, on hi ha 1'entrada prin-
cipal, és de composició simétrica, amb una gran porta d'arc de mig punt i a la pedra clau un escut
amb la representació d'un nen, que és el que dóna nom al casal i al portal situat a 1'eix del carrer
i que és 1'únic conservat de 1'antiga muralla del segle XIV (1370). De 1'edifici hi ha notícies docu-
mentad es des del segle XVI, pero les últimes reformes de 1'edifici amb 1'addició de la torratxa que
dóna a la placa Llarga són de l'any 1945, fou en aquest temps que es posa a la vista un fragment
de la antiga muralla al costat del portal i que dóna a la placa Llarga.

En aquesta placa Llarga i tocant a la casa anterior tenim la casa Font, que també dóna al
carrer de Sant Pere. Consta de planta baixa, dos pisos i golfes; a la planta baixa té portals dove-
llats i arcs rebaixats, amb escut a la pedra clau i els anys de la construcció de la casa (1788 i 1790).
Cal destacar les bandes horitzontals vermelloses i blanques que cobreixen la facana i també les
gárgoles en forma de carassa i la balustrada del terrat feta de pedra blanca. Les fines tres de les
golfes presenten formes elIíptiques.

Al carrer de Sant Pere, fent cantonada amb el carrer del Cornerc, tenim can Coloma (Can
Ballester). Consta de planta baixa i dos pisos, i en un pati interior té una capella particular dedi-
cada a la Resurrecció de Cristo Al primer pis hi ha pintures al sostre del segle XVIII. Un detall par-
ticular d'aquesta casa és que juntament amb les tres cases veínes formen un conjunt de quatre bal-
cons cantoners cadascun dels quals té un drac, fet de ferro forjat, i la data de construcció dels res-
pectius casals (1774, 1793, 1774, 1787). L'edifici, seu d'una entitat excursionista, es pot visitar.

Al costat d'aquesta última casa hi ha la casa Cabanyes, que fa cantonada amb la placa de
les Cols, és de planta baixa, dos pisos i golfes. Al portal del carrer del Cornerc i al centre de 1'arc
tenim les inicials L.C. que són les de Llorenc de Cabanyes, el qui mana la construcció de 1'edi-
fici i pare del poeta Manuel de Cabanyes, el qual nasqué en aquesta casa el 1808. Al primer pis
hi ha pintures de tema mitológic d'en Pau Rigalt, pintor important de l'época. Per la seva docu-

r
mentació, sembla que aquesta casa es comunicava interiorment amb la de can Coloma, cosa no
estranya ja que eren parents.

Al sector rrord de la Vilanova antiga trobem la casa Mir, al carrer de Sant Josep (rambla
dels [osepets), cantonada amb eljcarrer de Joaquim Mir, de planta baixa i dos pisos. La facana
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principal de cornposició gairebé simétrica, té obertures d'arc rebaixat als baixos i obertures rec-
tangulars a la resta. L'edifici es corona amb un frontó on consta la data de construcció de 1'edi-
fici (1869). EIs detalls decoratius de la facana són d'estil rornánñc. Cal destacar eljardí de la part
posterior del casal, on el pintor Joaquim Mir pinta moltes obres, algunes de "les quals es poderi
veure al museu Balaguer (sala Café del Foment). Aquest pintor visqué en aquesta casa des de
principis de la década del vint fins al 1940, en que morí. Actualment (1999) és en proces de
remodelació. j

Al final de la rambla dels Josepets, tenim la fa<;ana de 1'església de Sant josep. L'església és
de planta de creu llatina, amb una sola nau de cinc trams i capelles laterals. Al creuer s'aixeca un
cimbori de secció octogonal. D'aquesta gran església és interessant saber que té nártex, és a dir,
un espai entre la porta del carrer i el recinte religiós.

La facana presenta un gran cos central emmarcat per dues pilastres, hi té la porta d'accés
d'arc de mig punt, la fornícula amb la imatge de Sant josep, una finestra amb dos escuts als cos-
tats, l'ull de bou (finestra rodona) i un frontó triangular. EIs cossos laterals presenten portes d'arc
de mig punt tapiades. El campanar es troba a un costat de la facana i és format per ares de mig
punto L'església és d'estil barroc. Durant la década dels anys quaranta el temple féu les funcions
de parroquia (del 1939 al 1952), per la reconstrucció de l'església de Sant Antoni. Actualment
no s'utilitza habitualment i els actes litúrgics es fan en una capella, al costat del cor. Aquesta
església es va beneir el 1784, 1'obra fou projectada per fra Josep de la Mare de Déu, frare carme-
lita. És interessant veure, des de la part de darrere (ronda Ibérica), els jocs de volums de 1'es-
tructura de l' església.

Annex a l'església tenim l'Hospital, que origináriarnent va ser convento La primera pedra
fou col·locada el 1737. El projecte fou del mateix frare carmelita que dissenya el temple, i s'acabá
el 1784. El 1835, amb les lleis de desamortització, els carmelites van abandonar 1'edifici. Fou a
partir de 1853 que s'habilita com hospital. Alllarg dels anys s'han fet nombroses obres de refor-
ma.

El Palmerar

Segons 1'historiador local Josep A. Garí, l'antic curs del torrent de la Pastera, en temps
molts reculats, podria haver passat per 1'actual placa Llarga i a causa de les riuades es podria haver
desplacat a 1'actual llera del carrer de la Unió. D'aquesta manera es forma la barriada del
Palmerar, que rep el nom pels margallons, és a dir, petites palmeres, que devien abundar en aquest .
sector. De fet, tres dels sis carrers que formen la barriada porten aquest nom (carrer del Palmerar,
carrer del Palmerar de Baix i carrer del Palmerar de Dalt).

El Palmerar fou una zona neutral entre 1'antiga Vilanova i 1'antiga Geltrú fins a 1'any 1634,
en que es va sentenciar que la barriada pertanyia a la Geltrú. Abans d'aquest fet, la muralla de
Vilanova era situada on hi ha el portal del Nin i la muralla de la Geltrú tenia el seu portal a la
part inferior del carrer del Ponto

De fet, els habitants d'aquest sector, ja al segle xv, en els seus documents notarials feien
constar que pertanyien a la "vila del castell de la Geltrú".



En una de les pedres clau que formen els arcs del carrer del Palmerar de Baix hem pogut
veure la data més antiga esculpida en un portal de la ciutat, la data és del 1610. A partir d'aquest
any, i prácticament fins avui, hi ha el costum de posar la data de construcció d'un edifici en algun
lloc de la facana, tot i que és una practica no generalitzada.

A la placa del Pou, també dita del Palmerar el segle passat, hi ha una font monumental,
feta l'any 1861, amb motiu de la portada d'aigües a la ciutat i en record de l'arquebisbe Francesc
Arrnanyá, és de forma prismática, amb quatre piques. Feta amb marbre blanc i pedra, té com a
elements decoratius els referits a la jerarquia del prelat i l'escut de Catalunya. Fou dissenyada per
l'arquitecte Francesc de Paula del Villar. A l'entorn de la font hi ha dos bons exemplars d'arbres
exotics, dits casuarines.

LA RAMBLA

La Rambla de Vilanova i la Geltrú és el passeig més important de la ciutat i l'espai per
excellencia de la vida lúdica i festiva. Important focus ciutadá, on podem trobar qualsevol

tipus de manifestació pública, ja sigui folklorica, artística o, fins i tot, de caire político També
s'está reforcant la seva importancia com a nucli comercial.

Iniciada l'any 1815, trigá més de cent quaranta anys fins a arribar al Passeig Marítim
(1957). Té vint metres d'amplada i és formada per dos trams diferenciats: la rambla Principal i
la rambla de la Pau. El nom del primer tram es refereix a la seva importancia, el nom de rambla
de la Pau ens recorda l'acabament de les guerres carlines.

La rambla Principal va de l'església de Sant Antoni fins a la rambla Transversal (placa
Cuma i Ferran), és la part més comercial i animada del passeig. Té el paviment a un sol nivell
(1992) i és exclusivament per a vianants. El segon tram va des de la rambla Transversal fins al
passeig ~arítim, consta d'un tram central per a vianants i dos de laterals per a la circulació roda-
da, el tram central salva la via de tren per un pas subterrani. Acaba amb el monument al presi-
dent Francesc Maciá (1983).

És, amb més de mil dos-cents metres, una de les rambles més llargues i rectes de
Catalunya. És un fet habitual que una rambla s'hagi fet per salvar un accident geografic, per
seguir un antic camí o per marcar un límit, la Rambla de Vilanova no segueix cap d'aquestes pau-
tes i si allarguéssim el seu eix rectilini aniria a parar just a la facana de la Masia d'en Cabanyes,
construida anys abans del projecte de la Rambla. D'aquest fet, més que casual, no en tenim cap
explicació.

En tot el seu recorregut té dues rengleres de plátans, que en el primer tram s'alternen amb
fanals de disseny actual (Ton Riera).

La Rambla fou una de les realitzacions urbanístiques més importants del segle XIX. Molts
vilanovins benestants d'aquesta centúria volgueren bastir el seu casal en aquest passeig. És per
aixó que avui encara guarda un cert gust vuitcentista. A part de les activitats cíviques que hem
esmentat, la Rambla ens.ofereix també un repertori d'elements artístics i peces arquitectoniques
dignes de tenir en compte.
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Al capdamunt de la Rambla tenim la facana de la Verge de les Neus, de I'església de Sant
Antoni. Aquest temple té la facana principal a la part oposada,~:nirant a muntanya i al primer
nucli de població de la vila. Per completar la inacabada facana de la Verge de les Neus, l'arqui-
tecte Camil Pallás opta per l'actual solució, en una barreja d'elements arquitectónics dispars com
són els arcs de mig punt, ares apuntats i pilastres amb capitells corintis. Aquesta obra i altres
arranjaments del temple foren finalitzats l'any 1977, segons un projecte del 1974.

Prop de la facana de l'església hi havia una font monumental, coronada amb una figura
humana, movent un roe, Aquesta és la figura del geni que presideix actualment la cascada del
Parc Municipal Guma iFerran. Per la documentació grafica existent podem afirmar que d'aquest
element escultóric se'n podia gaudir més que no pas avui, pel fet de poder-se contemplar a un
nivell més baix, donades les proporcions de l'obra. L'escultura fou traslladada l'any 1890.

Baixant la Rambla trobem el Teatre Principal, al núm. 4, fent cantonada amb el carrer del
Teatre, al qual dóna nom. La facana més interessant és la que mira a la Rambla. És de composi-
ció simétrica amb tres portes rectangulars, damunt de les quals, al primer pis, tenim tres fines-
trals amb acabament rodó o de mig punto La part superior és formada per cinc finestres rectan-
gulars, cornisa i acabament amb un frontó triangular al mig del qual hi ha una obertura d'arc de
mig punto A la porta central, inscrita a la pedra, hi ha la data del 1835, en que es realitzá l'obra.
En aquesta epoca, a tot Catalunya es realitzaren edificis de característiques similars, per fer la
funció de teatre.

L'autor del projecte fou l'arquitecte neoclássic Josep Buixareu que en aquesta mateixa
epoca estava projectant el bloc de cases dit "Porxos d'en Xifré" a Barcelona. El Teatre Principal
ha tingut diferents intervencions arquitectóniques al llarg dels anys. L'última de les quals, el
1984, sota la direcció de l'arquitecte Cyril Inness, quan l'edifici passá a ser de propietat munici-
pal. A l'interior de l'edifici, la platea i els tres pisos de llotges donen una cabuda a uns quatre-
cents setanta espectadors.

Al costat del teatre tenim la casa Mercedes Soler al n.6, que en realitat es tracta de la unió
de dos edificis anteriors, bastits el 1835. L'actual construcció consta de planta baixa, dos pisos i
golfes. Totes les obertures són rectangulars, exceptuant les finestres de les golfes que són d'arc de
mig punto La teulada sobresurt de la facana formant un ráfec imostra les bigues de fusta i la cera-
mica ornamental. Els elements que fan que aquest edifici sigui singular són básicarnent, i des del
punt de vista extern, els esgrafiats de la facana, l'artesania de la fusta aplicada als porticons dels
tres balcons del primer pis, el treball del ferro aplicar a baranes i reixes, els dos gerros amb figue-
res de moro que coronen l'edifici i també l'original composició geometrica de les rajoles del ráfec
a partir de les formes triangulars de cada una d'elles amb una gamma de colors limitada al blanc
i al verd. La casa Mercedes Soler es va reformar l'any 1946 sota el projecte de l'arquitecte Josep
M. Pericas i Morros, el qual va unificar les dues construccions i va fer la galeria de les golfes.
Aquesta facana és un clar exponent de l'estil noucentista, moviment del qual aquest arquitecte
era un dels principals realitzadors.

A tocar de l'anterior, i ja al núm. 8, tenim Can Panxo Ferrer. La construcció va ser feta el
1883 en ellloc on hi havia el "Café del Jardín" nom que prengué el carrer que fa cantonada. Es
tracta d'un solar format per dos edificis separats per un jardí i que donen a tres carrers diferents.
L'edifici que dóna a la Rambla havia estat la seu del servei de Correus de la ciutat i la seva faca-
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na principal de composició simétrica té planta baixa i dos pisos. Totes les obertures d'aquesta part
de l'edifici són rectangulars. La part superior és formada per una bar ana de terrat. Cal destacar
l'excellent treball artístic del ferro al balcó i les reixes que donen a la Rambla i al carrer del Jardí.
També cal destacar les columnes de ferro colat, visibles des del carrer, de la galeria del jardí per
la seva fantasia i originalitat. A l'altra banda de l'exótic jardí botánic tenim una construcció, més
petita que 1'anterior, amb detalls decoratius com 1'esgrafiat que dóna al carrer del Vapor.
L'arquitecte d'aquest casal fou Camil Oliveras.

A 1'altra banda de la Rambla, al núm. 7, tenim la casa Pelegrina Alba, dissenyada per l'ar-
quitecte Josep Dornenech i Estapa, l'any 1883. Aquest arquitecte fou 1'autor de grans obres a
Barcelona, com són el Palau de justícia o l' observatori Fabra. El de Vilanova, és un edifici acade-
mic, amb facana de cornposició simétrica. Actualment als baixos de l'edifici hi ha la Cambra de
Comerc, Indústria i Navegació.

A la mateixa banda, i fent cantonada amb el carrer de la Merce, tenim la casa Puig i
Rafecas, al núm. 17, construida el 1835. Tot i la sobrietat de 1'exterior, els interiors són decorats
amb ornamentacions de gust vuitcentista. Cal fixar-se amb la facana del carrer de la Merce, on
tenim al primer pis una típica galeria amb ares de mig punt, de la mateixa tipologia de les que
podem veure en altres indrets de la Ciutat.

Al núm. 76 hi ha la Casa Masip (Casa juncosa), construida el 1915 i projectada pel mes-
tre d'obres Gaietá Miret. Feta amb elements neogótics, ens fixarem amb les fines columnes, capi-
tells i arcs i també en la tribuna de la primera planta. Aquesta casa, a finals de la década dels
setanta, patí una brutal agressió per la modificació dels baixos de la facana principal, avui sorto-
sament ha tornat a 1'aspecte original, en canviar 1'activitat comercial.

Fent cantonada amb el carrer de l'Almirall Colom, al núm. 61, tenim la casa Ferrer i Vid al,
construida el 1880, per l'arquitecte August Font i Carreras. En aquest edifici són interessants els
treballs de fer~o forjat de la facana. Té un voladís que recorre la facana. També té un gran pati
interior. Igualment són importants els interiors, sobretot el vestíbul i la planta noble. Tots aquests
elements han guanyat en vistositat per la reforma a que va ser sotmesa la casa.

La casa Gener, al núm. 104, feta el 1902, és la primera casa modernista edificada a la
Rambla, segons el projecte de 1'arquitecte Ubaldo Iranzo. El modernisme es caracteritza per la
integració de diferents artesanies en la decoració de la casa. En aquesta obra, de facana de com-
posició simétrica, destaquen els oficis artesans escampats per la totalitat de la facana. Estucats,
vidres emplomats, cerámica vidriada, forja. La casa té baixos i dos pisos, el primer amb un mira-
dor d'estructura metállica, i el segon pis amb una galeria de fines tres amb ares lobulars. Igual
que l'exterior, 1'interior de 1'edifici també conserva en bon estat el mobiliari i les decoracions de
l'epoca. .

Al núm. 114-116 hi ha la casa Renard, una de les peces més ernblemátiques de la Rambla,
projectada per Josep M. Miró i Guibernau 1'any 1923. És una casa que esta lligada al moviment
modernista. Hem de pensar que fou en 1'arquitectura on el modernisme perdura més que en
altres arts. Així veiem, a Vilanova mateix, cases totalment noucentistes (rnoviment posterior),
fetes abans que la casa Renard,. També hem de destacar la gran versatilitat de l'arquitecte Miró i
Guibernau, que s'adapta perfectament als nous corrents del noucentisme i del racionalisme. A la

')
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casa Renard destaca la cúpula feta a base d' escames de cerámica vidriada negra, els coronaments
semicirculars de la facana, la utilització del totxo vist i l'artística barana de ferro que recorre el
balcó, a l'alcada del primer pis, que actua com a element d'unió aels volums de la casa, que no
estan alineats. Cal fixar-se en el decoratiu trencadís de la planta baixa (amb la representació d'un
parell de cignes) al costat de la porta d'entrada.

A la rambla de la Pau, al núm. 48, trobem la casa Sebastiá Soler (Can Pahissa), que fa can-
tonada amb el carrer Soler i Morell. És una casa ai:llada i amb jardí. Projecte de Josep M. Miró
i Guibernau fet l'any 1921. El seu propietari fou, pel que sembla, l'últim "americano", tornat a la
Ciutat.

La casa consta d'un semisoterrani, planta baixa i terrat. Les facanes són fetes de pedra rosa,
amb combinacions d'elements classics, propis dels noucentisme (columnes i capitells), amb ele-
ments propis del corrent modernista, com la línia corba. És, pero, a l'interior, facilment visitable,
on es manifesta la riquesa del modernisme, amb la claraboia de vidres emplomats, els treballs de
fusta a les portes, les guixeries als sostres, la cerámica vidriada a les parets. Aquesta casa, adqui-
rida per l'Ajuntament l'any 1983, és la seu d'un casal d'avis, després de condicionar-la segons el
projecte de l'arquitecte Miquel Orriols i Mas. La font del jardí, de tocs rornántics, és del 1916,
anterior a la casa i és que abans del projecte definitiu, hi hagueren uns altres dos projectes per
construir la casa, que no es portaren a terme.

També a la rambla de la Pau, pero a l'altra banda de la via ferria, tenim al n.S7, la casa
Terzi, edificada l'any 1919 i projectada per ]. Font i Gumá per servir de residencia a Carlos Terzi,
director de la fabrica Pirelli. Edifici que té les característiques de l'última etapa constructiva de
l'arquitecte, quant a simplicitat decorativa. Destaca l'ús del totxo vist a la cornisa. Cal observar
el treball fet amb ferro, de baranes i porta d' entrada. Actualment, i des del 1980, és la seu de la
Societat Cooperativa Escola la Pau.

D'esquerre a dreta i de dalt a baix: casa Gener, can Pahissa, casa Terzi, casa Renard.
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EIXAMPLE

En aquest apartat farem dues diferenciacions: l'eixample historie i l'eixample Cuma.

El primer és el format fins a la primera meitat del segle XIX, que pel seu extrem sud arri-
baya a l'actual placa dels Carros. D'aquesta placa i en direcció mar, sortien dos camins: el Camí
Gran i el Camí Xic. La rambla Principal arribava, per la part sud, a l'actual avinguda F. Maciá,
per la supressió de la tanca del convent dels Caputxins (1851) i, per la part nord, a la placa de les
Neus, per la supressió de les tres cases que li barraven el pas, a la part superior del passeig (1856).
A ponent el carrer de 1'Aigua arribava fins a la rasa d'en Miquelet, és a dir, 1'actual carrer del pare
Garí.

L'eixample Guma i Ferran, projectat el 1876, amb la disposició reticular que avui conei-
xem i que en principi tenia com a coordenades importants les rambles: la rambla Principal i la
rambla Transversal. Aquest eixample fou pensat com la prolongació de la part nord de la ciutat
amb la zona marítima, a partir de carrers perpendiculars entre si.

Al carrer de 1'Aigua, al núm. 23-25, limitant amb tres carrers, tenim la casa Maristany.
L'edifici tal com el coneixem avui data del 1820, segons consta en la pedra clau del portal de 1'en-
trada. La facana principal consta de cinc eixos verticals amb portals d'arcs rebaixats a la planta
baixa, balcons dovellats de volada i amplada decreixent. La facana lateral (carrer de Sant
Francesc) té finestres dovellades i galeries d'arcades de mig punto La part posterior és ocupada
per un gran pati de gairebé nou-cents metres quadrats, on destaca 1'espectacular pi que sobresurt
de 1'alta tanca del carrer del Teatre. Hi ha, pero, molts altres arbres i elements escultórics. A l'in-
terior de 1'edifici, es conserva el mobiliari i la decoració originals, cosa que li dóna un ambient
rornántic. Igualment les pintures murals, fetes pel pintor M. Miralles, amb escenes mitologiques
i realitzades el 1927.

Aquesta casa ha estat l'escenari de la pel·lícula La ciutat cremada, realitzada l'any 1975 per
Antoni Ribas.

Al portal d'entrada i damunt de la pedra hi ha la inscripció «MAN te», abreviatura de
«comandante», la qual vol dir que la casa havia d'allotjar aquest alt cárrec militar, quan l'exercit
en maniobres passava per la ciutat, en centúries passades.

Al costat de 1'anterior i a l'altra banda del carrer de Sant Francesc, tenim la casa Josep
Ferrer i Vidal, carrer de 1'Aigua núm. 27, és una casa amb un vestíbul molt gran i balcó que ocupa
tata la llargada de la facana; a la part posterior té un gran patio Els elements destacast de 1'edifi-
ci són les pintures de tema mitológic, degudes a Pau Rigalt, artista que a la Guerra del Francés
s'establí a la ciutat' i que decora algunes cases nobles, fou un dels impulsors del neoclassicisme
plástic a Catalunya. Actualment 1'edifici és propietat de la Societat la Gresca.

D'aquí ens dirigim a la placa de les Cols.
r

Placa formada a cornencaments del segle XVlII, el nom prové d'haver estat mercat d'horta-
lisses, fins a la inauguraciódel Mercat Municipal el 1941. És una placa on hi ha edificis de qua-

y

litat i és escenari.de diferents actes del carnaval, com són les comparses i el ball de les danses de
')
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LlNEAS DE PROlONGACION y PROYECTO DE PUERTO.
ARó 1876.
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Planol de l'Eixample Gurná.
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Vilanova. Avui aquesta placa, tancada al tránsit rodat, ens permet admirar 1'harmonia i eleg:'m-
cia dels seus casals.

A aquesta placa dóna una de les facanes de can Cabanyes, ja comentada, en la qual hi ha
una placa feta de bronze, obra de l'escultor Xavier Cuenca, col, locada la diada de Sant jordidel
1994, en substitució d'una altra de més antiga i que ens informa que és la casa natal del poeta
Manuel de Cabanyes (1808-1833).

Al fons de la placa tenim 1'edifici del Foment, el qual fa cantonada amb el carrer de
Mercaders. La facana principal que dóna a la placa és de composició simétrica, amb planta baixa
i tres pisos, totes les obertures dels pisos són dovellades amb balcons. EIs balcons dels dos pri-
mers pisos són correguts (ocupen la totalitat de la facana). Fou construít per "l'americano" vila-
noví Joan Sama i Martí, el 1853. Pertany a l'estil neoclássic i del seu interior són interessants la
decoració de la sala de ball, el vestíbul d'entrada i l'escala d'accés. Les parets de la sala del café,
que dóna a la placa, foren pintad es sobre tela 1'any 1925 pels artistes Enric C. Ricart, Martí
Torrents, Alexandre de Cabanyes i Joaquim Mir, que fou el promotor de la iniciativa. Aquestes
pintures a 1'oli són el millor conjunt pictóric fet a la ciutat la primera meitat del segle xx. Les
pintures emmarcades i restaurades són avui en diposit al Museu Balaguer, a la sala dita del "café
del Foment". Entre les quinze teles dipositades 1'any 1974, hi ha 1'obra d'en J. Mir, titulada Les
comparses de Vilanova, que és una evocació de la festa des de l' escenari de la placa de les Cols.

Al núm. 12 de la placa tenim la casa Olivella, obra reformada el 1910 pel mestre d'obres
Gaietá Miret, el qual hi afegí un tercer pis. Bon exemple de l'estil modernista, amb un elegant
are ellíptic a la part superior que es complementa amb el coronament. Un dels elements carac-
terístics són les motllures curvilínies de les obertures, les quals havien estat suprimides a la plan-
ta baixa i avui en la restauració de 1'edifici s'han intentat refer.

AIs núm. 14-15 tenim la casa Galceran. També amb planta baixa i tres pisos. L'edifici és
del segle XVIII, pero l'aspecte actual es deu a una intervenció feta l'any 1920, a cárrec de l'arqui-
tecte J.F. Rafols. L'element que singularitza l'edifici són els esgrafiats de la facana, de temática
floral i representant una balustrada a la part superior, com si es tractés d'un decorat teatral. AIs
baixos d'aquest edifici hi havia la farmacia Galceran, a la qual E.C. Ricart va fer-li la marca
comercial, a partir d'un detall del dibuix de la facana.

Si de la placa de les Cols baixem pel carrer dels Caputxins, passarem per 1'edifici de 1'an-
tiga Caixa d'Estalvis de Vilanova, al núm. 7, on el mateix Rafols en reforma la facana (1919) i
on podem contemplar dos esgrafiats, fets a la facana, obra del pintor Francesc Domingo i que
representen el Treball i la Família.

Més avall, a la placa dels Cotxes núm. 7, tenim la casa Sales i Vidal, edifici construir a
finals del segle XIX, en ellloc on hi havia 1'església del convent dels Caputxins. En aquesta casa
els esgrafiats ens mostren motius florals i sanefes, i també els escuts de Barcelona i de Vilanova.

En aquesta mateixa placa, dita dels Cotxes perque d'aquí sortien les diligencies a
Vilafranca i Barcelona, tenim la casaJunqué i Escofet, que consta de planta baixa, dos pisos i gol-
fes i que fa can'toñada amb el carrer de Santa Eulália. La casa feta pel mestre d'obres Josep
Salvany segueix l'éstil neoclássic i és feta amb carreus de pedra blanca. De la facana principal des-
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Placa de la Vila (1987).

taca la gran portalada, d'arc de mig punto Té una majestuosa escalinata que dóna accés al primer
pis. A la part superior de la facana, les inicial R.J. ens donen raó del seu propietari (l'americano
Rarnon junque) i de l'any d'acabament del casal (1868). Des de l'any 1892l'edifici es transforma
en escola regida per les Missioneres de la Puríssima Concepció.

Al costat de la placa dels Cotxes tenim la casa Ramona i Maynés al carrer dels Caputxins
núm. 6. El casal consta de planta baixa, entresol, principal i golfes, fet l'any 1860, segons 'el pro-
jecte del mestre d'obres Andreu Bosch. La facana és de composició simétrica. El pis principal té
un balcó corregut, amb tres obertures i dues tribunes als laterals. Els elements que singularitzen
la casa són les columnes trencades que hi ha al vestíbul de la planta baixa, i que tenen el seu ori-
gen en una juguesca del propietari de la casa, sobre l'estabilitat del casal en cas de suprimir-ne
els pilars. Al pati posterior de la casa hi ha una capella neogótica, en la qual, l' any 1940, Josep
M. Jujol realitzá treballs de restauració. Aquesta capella estava sota l'advocació de Sant Jaume
(actualment de la Mare de Déu del Roser).

El carrer dels Caputxins dóna pas a la placa de la Vila. És tracta d'una placa regular i por-
xada a dues cares (de 70 x 37 m). Situada entre els nuclis originals de la vila (la Geltrú, al vol-
tant del castell i la Vilanova, al voltant de l'església) i la zona del barri de mar. La placa ocupa
els terrenys de l'antic convent dels Caputxins que, situats en un lloc tan central de la ciutat, impe-
dien la perllongació dels carrers en direcció al barri de mar, el qual havia anat creixent alllarg del
segle XVIII, en convertir-se la ciutat en un punt important del comete amb América.

La idea de formar una placa en aquest indret sorgí de "l'americano" Josep Tomas Ventosa,
el qual va adquirir els terrenys per tal d'urbanitzar la zona i construir-hi la primera escola gra-
tuíta de la vila. La placa, d'una dimensió semblant a la d'altres place s majors catalanes com la
medieval de Banyoles o la de Reus, té una superficie de dos mil sis-cents metres quadrats. El pri-
mer edifici que es construeix a la placa són les escoles, a la cantonada dels carrers de Sant Gervasi
i de Francesc Maciá. El projecte, pero, que dóna a l'espai la fisonomia vuitcentista és quan el
Consistori encarrega a l'arquitecte Francesc de P. del Villar el nou edifici de l'Ajuntament (1867)
i l'arranjament del conjunto El projecte resol les dues facanes llargues i enfrontades de la placa,
amb una esvelta porxada d'arcs de mig punt, els quals corresponen a la planta baixa i a un
entresol, i amb dues plantes superiors. Les proporcions dels arcs i el coronament amb cornisa i
balustres dels edificis són semblants als de la placa Reial de Barcelona, ja construida i que va con-
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vertir-se en model d'altres place s vuitcentistes. La característica, pero, que diferencia la placa de
la Vil a de la d'altres coetánies, va ser la de servir d'espai públic entre la zona nord de la Ciutat i
la zona marítima. Sis carrers conflueixen en aquesta placa, fet que demostra que va ser ideada
com a espai vertebrador de la Ciutat. Com a curiositat apuntarem que la placa barcelonina també
es forma a partir dels terrenys d'un convent de Caputxins.

Per destacar la importancia de 1'edifici institucional, 1'arquitecte en féu avancar la facana.
D'aquesta manera, els cinc ares centrals de la porxada sobresurten i donen un accés més ample.
La importancia de 1'edifici públic queda remarcat, també, pel tractament de les motllures dels
balcons i el coronament superior. Entre els elements artístics més interessants de l'interior de
l'Ajuntament, destacarem el conjunt pictóric de la sala de Comissions. Es tracta d'onze quadres,
pintats a l'oli, que ocupen bona part de l'espai físic de les parets. Són visions de diferents indrets
de la comarca del Garraf, fets l'any 1952, pel pintor vilanoví Pau Roig i Estradé (1914-1994).
També a la sala de Plens hi ha una serie de retrats de personatges ilIustres, pintats a l'oli, i rea-
litzats pels artistes locals: Alexandre de Cabanyes, Enric C. Ricart i Soler Pedret. Al vestíbul d'a-
quest mateix pis, tenim una gran tela de temática marinera de Pau Roig i un vitrall dissenyat per
Enric C. Ricart i realitzat l'any 1950.

Al centre de la placa hi ha el monument a J.T. Ventosa, que mira a les escoles que ell cons-
truí, actualment desaparegudes. El monument, fet en vida del prohom, és de bronze i igual al que
el mateix personatge té dedicat a la ciutat cubana de Matanzas, en la qual també construí unes esco-
les (avui dites Lenin); és per aixó que al peu de l'estátua podem entreveure l'escut de Matanzas.

Al costat nord de la placa de la Vil a tenim la biblioteca Joan Oliva i Mila. La porta d'ac-
cés es pel núm. 13 d'aquesta placa. L'actual biblioteca fou remodelada l'any 1995. L'anterior havia
estat oberta el 1965. El nom del Centre es deu al qui fou primer bibliotecari de la Biblioteca-
Museu Balaguer i fundador de la nissaga d'impressors i bibliófils que actuaren sota la raó comer-
cial d'Oliva de Vilanova, els quals tingueren molt prestigi, un cop establerts a Barcelona, la pri-
mera part del segle xx.

El fons de la biblioteca és de 31 000 volums i 1300 vídeos. EIs 1500 m2 dividits en quatre
plantes, acullen una sala infantil i juvenil, sala d'audicions i publicacions periodiques, sala de
multimedia (internet i CDroms) i la sala d'adults. També compta amb el fons local de llibres rela-
cionats amb la ciutat i un espai per fer treballs en grupo

És voluntat de la biblioteca potenciar el servei de prestec a causa de la gran demanda i la
insuficiencia d'espai per atendre tots els lectors. Tanmateix és un lloc on es fan activitats encami-
nades a divulgar i estimular la lectura a públics de diferents edats. Des del punt de vista arqui-
tectónic, 1'edifici és perfectament adaptar a 1'arquitectura de la placa, A 1'interior té una espectacu-
lar encavallada de fusta que aguanta el sostre i visible des de la sala de lectura. Aquesta estructura i
les pintures murals es van descobrir en l'última remodelació de la biblioteca i s'han deixat a la vista.

Un altre edifici significatiu de la placa de la Vila és la casa de Manuel Olivella, que fa can-
f

tonada amb l'avinguda de Francesc Maciá. Consta de planta baixa i dos pisos. Fet l'any 1868,
l' estructura exterior; de la facana principal és semblant a la de la casa Mir, feta en un any de
diferencia. Són tres obertures a les tres plantes, pilastres adossades que emmarquen els dos bal-
cons centrals i coronarnent amb frontó, on és esculpit l'any de l'obra. Manuel Olivella, de renom

".
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Xicarró per la seva talla, també posseía la masia del mateix nom. Aquest edifici s'ha destinat a
diferents activitats. Entre aquestes, la d'una clínica.

Un dels carrers que surt de la placa de la Vila, el carrer de la Fruita, ens.portara ; la placa
Miró de Montgrós, on tenim una font monumental gracies a la do nació qu.e 10sep A. Vidal i
Pascual havia fet el 1843; 1'obra, feta de pedra i projectada per 1'arquitecte Francesc de P. del
Villar el 1861, consta de quatre piques amb els seus corresponents brocs, la part central és for-
mada per un prisma de secció octogonal. Entre els elements decoratius hi ha l'escut de la ciutat,
un altre de Catalunya, el bust del donant i un text on s'explica els motius de la donació. Aquesta
font va ser restaurada els anys 1962 i 1983 i recentment s'ha procedit a reformar l' espai de la
placa, dignificant d'aquesta manera el monumento

Prop de la placa de la Vil a i al carrer de Sant Gervasi tenim el Círcol Católic, al núm. 41,
construít el 1857 com a Casino Artesano. La facana és d'estil neoclássic amb frontons curvilinis
damunt de les finestres. Els element a destacar són les ménsules sota els balcons, decorats amb
motius de les professions artesanes. Actualment, l' edifici té un gran mural, obra de l'artista A.
Cardona Torrandell (1928-1995), instal·lat damunt de la boca de 1'escenari del teatre de 1'entitat.

Un espai interessant de 1'eixample historie és el format per la placa dels Carros. És una
placa de forma triangular, amb una font monumental al mig. La font va ser projectada per l'ar-
quitecte Josep Font i Guma i inaugurada la diada de Sant Antoni del 1893. És la primera obra
d'estil modernista feta a Vilanova i la Geltrú. El conjunt de pedra consta d'una doble base circu-
lar, damunt de la qual hi ha tres piques amb tres brocs i al mig s'aixeca una columna de secció
triangular acabada amb els escuts de Vilanova i Catalunya i rematada per un elm de guerrero
Aquesta font va ser donada a la ciutat per Joaquim Soler i Gustems qui, en morir, entre altres dei-
xes benefiques, llega 7.500 pessetes per a la construcció d'una font, en una placa céntrica de la ciu-
tato D'altres elements que també fan agradable aquest indret són el paviment policrom, dissenyat
per l'aparellador municipal Josep Gargallo a la década dels seixanta, i les monumentals casuari-
nes, plantades el 1909. D'aquests exemplars d'arbres exótics també n'hi ha a la placa del Pou.

De la font de la placa hi ha la dita popular que quan un foraster s'ha integrat a la societat
vilanovina, es diu que "Ja ha begut de la font de la placa dels Carros".

Altres edificis de l'eixample historie són la casa Ricart i la casa Font i Guma.

La casa Ricart, al carrer de Sant Joan num. 35, cantonada amb el carrer de Sant Gervasi,
és un gran casal amb planta baixa i dos pisos, 1'estat actual data de les obres de reforma fetes el
1901, a partir del projecte de 1'arquitecte Josep Font i Guma. L'element remarcable d'aquesta
obra d'inspiració modernista és la utilització del totxo vist com a element decoratiu en diferents
llocs de la facana, com la barana de coronament, o en les diferents obertures. Té un mirador d'es-
tructura metállica que dóna al carrer de Sant Joan.

Al costat de 1'anterior tenim la casa Font i Cuma, al carrer de SantJoan 31-33, edifici que
dóna al carrer de Sant Gervasi i també al carrer de la Merce. La facana principal té dues portes
d'accés, una d'arc de mig punt i 1'altra dovellada. La facana principal té planta baixa, pis i golfes.
L'edifici sembla que és del segle XVIII, per una inscripció en una de les portes (1791); una altra
inscripció ens informa de noves intervencions a la casa (1842). Cal remarcar els porxos de la part
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D'esquerre a dreta: Círcol Católic, casa Ricart.

posterior de la casa i els esgrafiats geometrics de la facana principal. Aquest edifici, a principis
del segle xx, fou de l'arquitecte Josep Font i Gumá; actualment és la seu dels Jutjats.

De l'eixample Guma partirem cap a la rambla de Salvador Sama, coneguda popularment
amb el nom de rambla Nova per haver estat construida posteriorment a la rambla Principal. Té
el seu origen el 1894, amb l'engrandiment del parc Guma i Ferran (1882); primerament es va
urbanitzar des de la rambla Transversal fins a les portes del col-legi Sama.

A partir de l'eix de la rambla de Salvador Sama tenim l'edifici de les Escoles Graduades,
avui amb el nom de col-legi Pompeu Fabra, situat a l'alcada del carrer Sant Pius X, i que va des
de la rambla de Salvador Sama fins al carrer del Pare Garí. És un edifici aíllat, encarat a migdia,
projectat per Josep M. Miró i Guibernau el 1932. La construcció s'allarga des del 1936 fins al
1941. L'edifici és compost de semisoterrani, planta baixa, dues plantes superiors i sotacuberta.
S'accedeix al vestíbul a partir de dos portics situats a les facanes. EIs portics són formats per arcs
de mig punt, amb columnes doriques. S'inscriu en el moviment noucentista amb interpretacions
racionalistes, pel que fa a la distribució d'espais. A les facanes domina el buit sobre el ple, excep-
tuant els dos cossos laterals que són massissos.

També:a la rambla de Salvador Sama, entre el carrer d'Anselm Clavé i el Parc Municipal
"Gurná i Ferran ", tenim el Col-Iegi Sama, a l'igual que l'anterior edifici és aíllat i construít
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expressament per escola. Prové delllegat que va fer Salvador Sama i Martí en el seu testament,
per a la construcció d'un collegi regit per pares escolapis. A partir d'un projecte de Jeroni
Granell, s'inaugurá el 1879 en una primera fase, i el 1884 (data que figuraf-a la torratxa de l'edi-
fici) fou l'acabament total. És format per un cos central i dues ales laterals perpendiculars a la
facana. El cos central se subdivideix en tres parts. La part central és forrnadaper planta baixa,
dos pisos, golfes i coberta a doble vessant. És interessant remarcar la similitud :que aquest cos
central té amb el cos central de la Universitat de Barcelona, fet per E. Rogent el 187l En efec-
te, Rogent a partir d'un plantejament neorománic, va dissenyar un portic amb tres arcades, dues
plantes amb cinc finestrals i el coronament amb les efígies dels Reis Catolics, un a cada banda
de 1'escut reial. Granell amb un plantejament neogótic, fará les mateixes obertures, a la planta
baixa i al dos pisos i substituirá l'efígie del rei Ferran per les inicials del donant (SS),. a la part
central figurara l'escut dels Sama, i l'efígie de la reina Isabel se substituirá per les inicials de la
marquesa de Sama (RT).

A diferencia d'altres coHegis de 1'ordre, aquest té una capella petita, ja que també s'havia
previst el manteniment de la comunitat educativa amb altres recursos que els del culte religiós.
La capella té una interessant escultura de Sant josep, tallada en fusta, obra de l'escultor barcelo-
ní Josep Ricart.

Al davant del coHegi, Gumá i Ferran cedí a la ciutat els terrenys per fer-hi un parc; aquest
espai d'estil romántic, fou creat el 1881 i consta d'un llac, arbres exotics i una cascada artificial
coronada per 1'escultura del geni, posada el 1890 i procedent de la font monumental que hi havia
al capdamunt de la rambla Principal.

El Mercat Públic és situat a la placa Soler i Carbonell, iniciat el 1935 a partir del projec-
te de Josep M. Miró i Guibernau es va obrir al públic el 1941. Edifici aíllat de planta rectangu-
lar. La simplicitat decorativa, el domini de les línies horitzontals i verticals, la gran funcionalitat
de l'espai, fan d'aquest equipament un dels primers exemples del racionalisme arquitectónic a la
ciutat. El sostre, amb cobertes a dues vessants i a doble nivell, té una gran amplada i aquesta és
obtinguda a partir d'una estructura metál-lica.

El terreny per al Mercat Públic fou comprat gracies alllegat de Soler i Carbonell, mort a
Ultramar. La primera pedra es col-loca el 1929.

Té algunes semblances amb el mercat de Reus, fet anteriorment, pero aixó únicament ho
podem comprovar per imatges antigues, ja que el mercat de Reus ha estat molt reformat i modi-
ficat, sobretot el seu exterior. La part externa del mercat de Vilanova, en canvi, és semblant a 1'0-
riginal, i actualment (1999) és en procés de remodelació, pero básicarnent el seu interior. Al mer-
cat de Vilanova hem de destacar 1'atreviment del voladís lateral, molt més llarg i esvelt que el del
mercat de Reus.

A la part sud de 1'edifici i en elsterrenys lliures després de la urbanització, a causa del tras-
llat de la fabrica Marques, es va construir un párquing subterrani i una placa on es va col·locar un
conjunt escultóric titulat Home i dona, fet de bronze, de 1'escultor vilanoví Xavier Cuenca (1991).

A partir de 1'eix del carrer de la Llibertat, antic Camí Xic que en epoca medieval anava a
la zona marítima, tenim la Capella i la Casa d'Empara a l'alcada de la rambla de Josep Tomas



Ventosa, a la qual dóna la facana principal. L'edifici inaugurat el 1875 dins de l'estil neogótic, ha
tingut diferents reformes i ampliacions. Consta de planta baixa i dos pisos amb fines tres d'arc
rebaixat, amb unes curioses motllures, a la part superior, que acaben amb motius vegetals i figu-
ratius. De la part posterior, que dóna al pati de la institució, és interessant l'obra feta en totxo
vist, sobretot la porxada, obra de Font i Guma. La capella situada al costat del carrer de la
Llibertat, construida entre el 1879 i el 1882, projectada per Josep O. Mestres, té una facana de
composició simétrica amb un gran portal d'inspiració gótica, totes les finestres de l'edifici reli-
giós també són inspirades en aquest estil. L'interior de l'edifici religiós té un artístic sagrari obra
de Josep M. Jujol, arquitecte que col-labora en algunes obres de Gaudí. De fet, Gaudí i Jujol es
van coneixer el 1904 quan Jujol treballava amb Font i Guma en la remodelacio de l'Ateneu
Barcelonés. S'ha dit que fou Jujol el qui incorpora el color a l'obra d'en Gaudí.

Al davant de la facana lateral de la capella de la Casa d'Empara, al carrer de la Llibertat
núm. 37, hi ha la casa Antoni Pascual (casa Artigas). L'aspecte actual data de la reforma efec-
tuada el 1900, a cárrec del mestre d'obres Caietá Miret. Consta de planta baixa i dos pisos i s'ins-
criu plenament en el llenguatge modernista. Els elements que caracteritzen aquest estil repre-
sentats a l'edifici són: el tractament sinuós de les tres portes de la planta baixa i del coronament;
la representació d'elements vegetals a la barana de ferro del primer pis, cornisa amb garlanda flo-
ral i frontó de les tres finestres superiors; representació de la figura femenina a la part superior
de les obertures del primer pis.

Al mateix carrer de la Llibertat, núm. 109, tenim un altre bell exponent de l'estil moder-
nista, en aquest cas d'arquitectura industrial. Es tracta del magatzem Fecsa. Edifici de planta rec-
tangular, la facana principal és orientada cap a la línia del ferrocarril i és on es troba tota la rique-
sa decorativa. En aquesta facana de composició simétrica i teulada a doble vessant, s'utilitzen
com a motius ornamentals el totxo vist, la cerámica i el vidre. També són interessants el treball
de ferro forjat i totxo vist de la facana que dóna al carrer de la Llibertat. L'edifici actual és pos-
sible que fos realitzat el 1923, per la modificació d'un d'anterior.

D'esquerre a dreta: Mercat Públic, Casa d'Empara, casa Artigas.
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L'església parroquial de la Immaculada Concepció és troba a la placa del mateix nom, placa
recentment remodelada. Cornencada el 1854 a partir d'un projecte de l'arquitecte josep Simó i
Fontcuberta. L'acabament definitiu és del 1891, data gravada a la fa<;anta,en la qual un cop enlles-
tida s'alcá el campanar segons el projecte de Bonaventura Pollés. L'interior ~s format 'per una nau
principal, amb volta de canó i absis semicircular. La nau principal té capelles laterals. La facana
central, de cornposició simétrica amb porta d'arc de mig punt; la part central; amb l'anagrama de
la Verge, fornícula i imatge, i a la part superior el campanar de secció octogonal acabar amb cúpu-
la apuntada.

La Biblioteca-Museu Víctor Balaguer, l'edifici construir en terrenys cedits per Guma i
Ferran, fou projectat per Jeroni Granell, cornencat el 1882 iinaugurat dos anys méstard. L'edifici
és ai:llat i ha tingut alllarg dels anys váries reformes i ampliacions. És fet amb ornamentacions
de tipus neoegipci i neogrec. De la facana principal, de composició simétrica, sobresurt el portic
d'accés amb frantó circular amb relleus i amb el lema de la institució, surge et ambula (aixeca't i
camina). Als costats del pórtic té quatre parelles de finestres dobles, separades per pilas tres de
capitells campaniformes. De l'edifici destaca la cúpula semiesferica, recoberta amb unes vistoses
rajoles vermelles. Al portic hi ha les escultures del poeta Manuel de Cabanyes, obra de josep
Campeny (1890) i de l'arquebisbe Arrnanyá, obra de Manuel Fuxá (1887). Els esgrafiats dels
dibuixos de la facana principal són del pintor Mirabent. La Biblioteca-Museu fou fundada per
l'escriptor i polític Víctor Balaguer (1824-1901), a la qual llega la seva valuosa biblioteca i la
collecció d'art. Tant els llibres com les colleccions artístiques inicials s'han incrementat .molt,
amb el pas del temps, a causa de les nombroses donacions. Actualment, les colleccions artísti-
ques exposades són distribuídes en dues plantes.

Al costat de l'anterior edifici tenim la casa de Santa Teresa, projectada per Bonaventura
Pollés, l'any 1899, per ser habitatge del fundador. La casa, de planta rectangular, és decorada amb
franges horitzontals vermelloses. A la facana nord hi ha el bust de Santa Teresa, que Víctor
Balaguer féu col-locar en memoria de la seva mareo Actualment, l'edifici alberga les oficines de
la institució i sales de consulta.

Prop del conjunt d'edificis de la institució balagueriana tenim l'estació del ferrocarril, és
un gran edifici de composició simétrica, amb tres cossos. El cos central i els extrems tenen plan-
ta baixa i dos pisos i els intermedis formats per planta baixa i un pis. Totes les obertures són rec-
tangulars, exceptuant les que donen accés a l'edifici que són d'arc de mig punt; cal destacar les
columnes de ferro colat del vestíbul i també les columnes i la interessant marquesina de l'anda-
na recentment restaurada (1999). Edifici construir el 1881, a partir del projecte del mestre d'o-
bres Cels Llauradó.

A la banda nord de l'edifici, i enmig de la placa d'Eduard Maristany, trobem el monument
als propulsors del ferrocarril, bastit a partir del 1881 per commemorar l'arribada del tren a la ciu-
tato Fou realitzat segons el projecte de Ramon Padró, amb escultures de Joan Roig. El monument
és fet de pedra i mesura uns deu metres d'altura. La part més artística és la meitat superior on es
traben diferents escultures femenines que representen les ciutats unides pel carril i la figura cen-
tral que representa Catalunya. El monument té les efígies d'en Francesc Gumá, de Víctor
Balaguer, de Pau Soler i Morell i de Joan Torrents i Higuero. Així com els escuts de les ciutats
cubanes de l'Havana, Cienfuegos, Matanzas i Cárdenas, en record de les ciutats on residien les
persones que van donar suport economic al projecte.
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FA<;ANA DE MAR

Finalment, en aquest apartat de l'eixample Gumá farem esment de la casa Florenci Sala,
situada al carrer del Correu, núm. 89. Es tracta d'un edifici de planta rectangular, amb planta
baixa i dos pisos. L'edifici fou projectat pel mestre d'obres Josep Salvany i construit el 1873. Va
ser, pero, l'addició d'una segona planta el que dóna interés a la construcció. Així el 1898 es féu
el projecte d'ampliació de la casa firmat per l'arquitecte Josep Puig i Cadafalch. Aquest arqui-
tecte, juntament amb altres com Antoni Gaudí iDornenech iMontaner, és el máxim represen-
tant del modernisme a Catalunya. La casa Sala, significa el primer edifici, a Vilanova i la Geltrú,
on el totxo vist forma part de la decoració d'un edifici, cal destacar també els bells treballs de
ferro forjat en baranes i reixes.

Un passeig per la facana de mar ens portara a descobrir una serie d' elements que són els que
li donen una fisonomia particular. Aquests elements seran de tipus arquitectónic, espais

naturals i espais monumentals.

Cornencarem la visita d'aquest sector per les restes del molí de Mar, a la platja del Far.
Aquesta petita construcció és enclotada i rodejada d'un jardí inaugurat el 1975 amb motiu de la
V Setmana del Mar.

El molí de Mar fou construít el 1801 amb la finalitat d'aprofitar la forca de les ones per
moldre la farina. Sembla que la construcció no va ser rendible, pero queden les seves restes for-
mades per un gran are semicircular, la part superior del qual és fet de totxo. Les parts laterals de
la construcció són fetes amb pedres de formes irregulars. Abans de la construcció del port (1954),
l'aigua del mar tocaya el molí. El funcionament era similar a un molí fluvial, ja que l'aigua
necessária per a moure la roda del molí procedia d'un diposit situat a un nivell superior al del
molí. L'aigua d'aquest dipósit era elevada a partir d'unes bombes accionades per un sistema de
.palanques que aprofitaven la forca de xoc de les ones. Va estar en funcionament l'any de la seva
construcció i no és té constancia de la seva activitat en anys successius.

Travessem el pont per sota del qual passen els torrents de la Pastera i de la Piera que s'han
unit uns metres abans. A la banda dreta tenim grans blocs de pisos, fets a la década dels setanta,
que trenquen amb la seva alcada l'harmonia de la resta d'edificacions de la facana marítima, que és
més homogenia. A la part esquerra tenim el port que ocupa uns vuit-cents metres lineals de costa.

Més endavant trobem el Pósit Vell, situat al passeig Marítim, 73. Aquest edifici consta de
planta baixa, pis i terrat. La part inferior amb tres obertures rectangulars, una de les quals és
tapiada ..Al primer pis hi ha una gran obertura dividida en sis parts, amb balcó i barana de ferro.
El balcó és sostingut per dos petits sortints (mensules). També a la facana podem admirar I'e-
fecte policrom de les rajoles utilitzades en la decoració. Aquest edifici, actual Centre Cívic de
Mar, fou la seu de l'antic Gremi de Marejants, entitat reorganitzada a les acaballes del segle XIX
i posteriorment traslladada al Pósit Nou o Casa del Mar, el 1925.

Al costar.del Pósit Vell podem admirar un típic terrat mariner, únic exemplar de les nom-
broses construocions d'aquests tipus que hi hagueren a la platja vilanovina, segons podem obser-
var en' imatges grafigues de principi de segle. Aquests terrats s'anaren enderrocant als voltants de

J
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EIs nombrosos terrats mariners que hi havia a la platja vilanovina en epoques anteriors
tenien una funció practica molt clara. Hem de tenir en cornpte que les barques es varaven a pocs
metres d'aquestes construccions. Sota el terrat la gent de mar es podia protegir de les inclernen-
cies del temps, alhora que posaven a punt i netejaven les xarxes. Els baixos de les cases de pes-
cadors servien per a guardar els ormeigs propis de la seva feina i feien la funció que avui fan els
magatzems instalIats al port.

Terrat mariner

la decada dels vint. En aquesta mateixa epoca, l'arquitecte Font i Gumá intenta potenciar de nou
la construcció dels típics terrats.

El terrat és format per bigues de fusta i sostingut per dues tosques columnes de pedra. A
l'ombra d'aquest terrat el pintor Joaquim Mir havia plantat váries vegades el seu cavallet per plas-
mar aspectes de la platja.

El terrat és situat en una renglera de cases que formen part del primer assentament de
població del barri mariner del segle XVI.

El terrat mariner constitueix una mostra autóctona d'arquitectura popular i tradicional que
tractava d'adaptar-se a les necessitats del seus usuaris, que eren els pescadors.

Al davant del carrer del Gas i al passeig Marítim tenim el Monument a Gaudí obra de
Salvador Auléstia, donat per Miquel Adriá el 1969. Fou el primer monument del front marítim
i la primera escultura no figurativa plantada a Vilanova i la Geltrú. Aquesta obra havia estat pre-
sentada a la Biennal de Venecia l'any 1968.

A la propera playa del Port tenim el monument al Pescador, obra de l'escultor Miquel
Oslé, fet l'any 1908 i colIocat el 1987. El monument representa dues figures, en un bloc com-
pacte, fet de bronze.

El Pósit Nou o Casa del Mar, al passeig Marítim núm. 63, és una construcció projectada
per l'arquitecte municipal Josep M. Miró i Guibernau, inaugurat la diada de Sant Pere del 1925,
consta de planta baixa, pis i átic amb terrassa. La planta baixa amb tres obertures rectangulars,
una de les quals fa la funció d'entrada a l'edifici. Al primer pis tenim tres grans obertures for-
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Pósit Nou o Casa del Mar.

mades per ares de mig punt separades per pilastres de secció rectangular i coronats per capitells
d'estil jonic. Al peu d'aquests finestrals tenim un balcó que ocupa tota la facana i per damunt
tenim tres finestres rodones (ulls de bou) alternades amb plafons cerárnics d'escenes marineres,
cobert tot per un frontó on domina la línia corba. Les grans obertures de la facana fan que en
aquesta construcció dominin les masses buides sobre les plenes, és a dir, que la part d' obertures
sigui més gran que la part que conforma la facana construida. També cal fixar-se en la combina-
ció de rajoles vitrificades i totxos. Edifici d'estil noucentista, reformat l'any 1949 pel mateix
arquitecteque el va projectar. Aquest edifici fou objecte de mobilització ciutadana al 1978, pel
seu projecte d'enderrocament. D'aquest projecte es va salvar la facana i és que edificis com

.aquest, donen personalitat allloc on són situats. Actualment acull un local social i oficines de
l'Institut Social de la Marina. De l'enderrocament de l'any 1978 se salvaren els cinc frescos del
pintor Martí Torrents, aquests frescos degudament restaurats decoren la sala d'actes de l'entitat.
El local també conté la replica en guix del Monument al Pescador de l'escultor Oslé.

Davant la Casa del Mar i vora el passeig Marítim tenim un altre monument, es tracta de
I'helix de l'embarcació Miralpeix, donada per la Confraria de Pescadors, el petit monument fou
inaugurat el 1996 amb motiu de la XXV Setmana del Mar.

Passada la Casa del Mar, davant d'unes antigues construccions amb balcons sostinguts per
grans bigues de fusta, trobem clavada al terra i davant de la casa n.59, l'única argolla que queda
a la platja, utilitzada antigament per lligar-hi les barques i feta servir abans de la construcció del
port, quan les barques eren tretes a la sorra.

Dayant les instal-lacions del Port Náutic i al capdavall de la rambla de la Pau, trobem el
monument al president Francesc Maciá, es tracta d'un monólit fet de pedra de travertí grogren-
ea, amb I'efígie del polític. Obra de Josep M. Subirachs, s'inaugurá el 1983.

"A pocs metres de la rambla de la Pau tenim el carrer de Ferrer i Vid al, que és un tros de
')
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l'antic Camí Gran que en epoca medieval comunicava els dos sectors de la ciutat, la pai:t nord i
la zona marítima.

Uns metres més a ponent, a l'alcada de la rambla de Joan B. Pirelli i al lateral del passeig
Marítim, tenim el monument fet als "homes de la mar" es tracta d'un petit jardí rectangular al
mig del qual i en un estany hi ha una gran pedra amb curioses formacions calcaries, un ancora
de grans dimensions i un fanal. El monument fou inaugurat el 1971 amb motiu de la 1 Setmana
del Mar. La singular pedra havia estat donada pel seu propietari per ser font d'un institut d'en-
senyament de la Ciutat; per una serie de circumstáncies i d'acord amb l'Ajuntament es destina
finalment per fer l'esmentat monumento

Passat l'espigó de ponent del Port, tenim a una banda el parc de Ribes Roges, inaugurat el
1985 i, a l'altra banda, el tram del passeig denominat del Carme, nom posat el 1904, que va de
la rambla de Joan B. Pirelli fins a la rambla de Lluís Companys. El 1928 es planta la doble file-
ra de palmeres. El conjunt de cases d'aquest passeig és d'una agradable uniformitat destacant-ne,
pero, la casa Castany.

La casa Castany, ubicada al passeig del Carme núm. 9, és una construcció feta sota els dic-
tats del noucentisme per l'arquitecte vilanoví Josep F. Rafols l'any 1921. Edifici compost per
planta baixa, dos pisos i átic. L'edifici és caracteritzat pels més de la dotzena d'arcs que formen

D'esquerre a dreta: casa Castany, casa Joan Salvador i Bech.
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les obertures de la facana. L'arquitecte Rafols, gran teóric d'art, encara que amb poc treball com
a projectista d'edificis, integra l'arquitectura tradicional en la composició de l'edifici. En aquest
sentit s'inspira en la casa Josep Alonso del carrer de Sitges, de la Geltrú, i hi incorpora els ele-
ments que conformen el primer i segon pis, és a dir, els cinc ares de mig punt, els tres centrals
amb ampit i també elements decoratius tradicionals. És sense dubte, des del punt de vista com-
positiu, un edifici molt diferent dels altres projectats per aquest arquitecte.

Al costat de l'anterior edifici, al n.l0, trobem un edifici totalment cobert d'esgrafiats, es
tracta de la casa Joan Salvador i Bech, construida el 1945 per l'arquitecte Eusebi Bona, té qua-
tre obertures als baixos i cinc ares de mig punt a la part superior de la facana, el primer pis és
d'obertures allindades. Els esgrafiats són motius vegetals amb petits fragments de temes mari-
ners (peixos i barques).

Després del passeig del Carme entrem al passeig de Ribes Roges, un cop hem travessat el
torrent de Sant Joan o de la Ramusa, a la banda costanera trobem una antiga torre carlina.

La torre de Ribes Roges, és una construcció de caire defensiu, de planta circular i cos tron-
cocónic, feta l'any 1874 arran de la tercera Guerra Carlina. Formava part del sistema defensiu del
barri de mar. Ha estat una torre molt reformada, a causa dls diferents usos que ha tingut alllarg
dels anys. A principis de segle es trobava integrada en un conjunt d'edificacions anomenat "la
Pérgola" on es feien actuacions musicals i de ball, en aquesta epoca la torre era decorada a l'estil
modernista, amb una vistosa punxa coronant la construcció. Als anys trenta hi havia la
installació dita "Bañaderos de la Caridad".

Als anys seixanta hi hagué una polémica ciutadana sobre si calia la seva desaparició. Un
cop salvada, s'obrí com a Oficina Municipal de Turisme a principis dels vuitanta, actualment hi
ha el projecte de ser ellloc d'un espai artístie.

Passem a descriure l'espai natural creat amb la construcció del parc de Ribes Roges, la pri-
mera fase del qual fou el 1985, com ja hem apuntat.

Es tracta d'una zona trapezoídal delimitada entre el passeig del Carme, el dic de ponent
del port, la platja i el torrent de Sant Joan. Té instalIacions esportives a la banda del passeig del
Carme i del die de ponent.

A la confluencia de la rambla de Joan B. Pirelli, el passeig Marítim i el dic de ponent tenim
l'entrada principal al parc. Dintre del parc hi ha quatre avingudes per passejar-hi, que delimiten
el parc, i juntament amb el passeig de la Platja conformen les diferents parts del pare. El passeig
de la Platja travessa diagonalment el parc des de l'entrada principal fins el quiosc de Mar, que és
un excellent mirador sobre la costa. El parc és enlairat un metre i seixanta centímetres sobre el
nivell de la platja.

Prop de l'entrada del parc i a banda i banda del passeig de la Platja, tenim el jardí Arid i
el jardí Verd. El primer per als nens amb un espai amb sorra i el jardí Verd per a la gent gran.

Aquest pare delimita amb la platja per una barana de balustrada. A la part central del parc
hi ha unes. petites rñuntanyes, plantades d'arbres.
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L'any 1987 s'iniciá la segona fase del parc de Ribes Roges; en aquest cas la forma de l' es-
pai és gairebé triangular, delimitat pel torrent de Sant Joan, el passeig de Ribes Roges i la plat-
ja. A l'igual que 1'anterior té avingudes que el voregen i a la mateixa alcadaísobre la platja que el
de la primera fase, amb balustrada inclosa. Aquesta barana és interrompuda Eer quatré trams
d'escala que donen a la platja.

Dos petits ponts salven el desnivell de dos. metres del torrent de Sant Joan i c9muniquen
amb el parc de la primera fase.

A la banda nord, i al costat de la torre de Ribes Roges, tenim una esplanada rectangular
projectada per fer-hi actes multitudinaris, com fires i festivals i també com zona d'aparcament. A
ponent, tenim el tracat del ferrocarril en miniatura, al qual, per fer atractiu el recorregut, se li han
fet unes muntanyetes artificials amb túnel i ponto També una estació i el diposit de locomotores.

A banda de mar tenim sortidors d'aigua alineats dels quals parteixen uns canals que
desemboquen en un petit estany.

En tots dos parcs s'ha potenciat molt la diversitat de la vegetació. Com exemple, tenim que
en ellloc denominat la Rosaleda, que és on hi ha l'estany, s'hi han plantat quaranta-cinc varie-
tats diferents de rosers.

La tercera fase del passeig de Ribes Roges es va cornencar amb l'encárrec de la Comissió
de Govern de l'Ajuntament als arquitectes Xavier Sust i Pepita Teixidor, autors de les dues fases
anteriors, el juliol del 1989. El projecte consistia en la definició d'un conjunt d'obres per com-
pletar el passeig marítim, amb una llargada de vuit-cents metres, dividits en quatre trams.

Pel fet de tractar-se d'obres d'enginyeria civil i afectar les aigües marines, la direcció del
projecte va anar a cárrec de la Direcció Gral. de Ports i Costes del Ministeri d'Obres Públiques.

El topónim de Ribes Roges venia de la coloració de 1'aigua en petar les ones contra les ver-
melloses terres de la vorera de la platja, sobretot en dies de temporal. Amb les obres del passeig
quedaren definitivament enterrades les argiles que donaren nom a aquest topónim centenario

Entre les actuacions de la tercera fase, tenim les dues fileres de palmeres plantad es alllarg
del passeig, amb una calcada central pavimentada amb pedra arenisca natural. La balustrada úni-
cament és en els sortints triangulars, la resta és una barana més baixa, de manera que es tingui
una vista de la platja des dels bancs del passeig Hi ha un seguit de places obertes a la mar on hi
ha les escalinates d' accés a la platja.

La placa situada davant de la Ronda del Mediterrani és el punt de partida per anar al dic
parallel a la costa. El primer tram d'aquest camí és marcat per travesses de fusta. El pas de la
passarella al dic es fa mitjancant una rampa. Sobre la plataforma del die hi ha ubicat el grup
escultóric Pasífae. L'obra fou col-locada el 1993 i és una pe<;:ade bronze, feta per l'escultor vila-
noví Oscar Estruga.

Al final del passeig de Ribes Roges, en direcció a ponent, ens trobem amb les restes arque-
ológiques del poblat iberororná d'Adarró. El que avui tenim al descobert va ser cornencat a exca-
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var l'any 1977, pero tenim documentació de fa dos-cents anys que ja ens parlem de les peces des-
cobertes a 1'indret i, de fet, alllarg dels anys s'han fet diferents prospeccions. Les restes més anti-
gues són fragments de cerámica iberics del segle V aC, pero es treballa amb la hipotesi que l'as-
sentament fos del segle VI aC . Aquestes restes més antigues s'han trobat a la vora del mur de
tancament del xalet de Miramar, per la qual cosa se sospita que sota el turó pot haver-hi la part
originaria del poblat. Avala aquesta creenca l' existencia d'una inscripció en una pedra que ens
parla d'un exvot del segle II dC, i que era encastada a 1'ermita de Sant Gervasi; és per aixó que
hi podia haver un temple roma. Les restes arquitectóniques més antigues són del segle IV aC. Ja
l'any 1880, pels treballs de la via del tren, es van localitzar un capitell i la base d'una columna.
Damunt del poblat iberic, n'hi havia un de roma i amb les dades actuals es difícil deduir el final
de 1'assentament, potser el segle VII. La vil·la romana era forca important, en contrast amb el
poblament iberic d'artesans, (basicament ferrers). La via del tren és damunt del peristil (pati amb
porxos) de la casa romana. Segons el director de l'excavació és un poblament original (en corn-
paració d'altres de la mateixa epoca), ja que no s'ha trobat cap resta de fortificació ni cap uten-
sili guerrer, el que indica el carácter pacífic d'aquests pobladors.

L'ermita de Sant Gervasi és l'antiga església de la quadra d'Adarró, amb la seva torre de
defensa, enderrocada 1'any 1914, centraven aquesta antiga quadra, documentada des del segle
XIII. L'església amb porta de mig punt, balcó, rellotge de sol, rosetó i campanar componen una
facana encarada a mar, que té coberta a doble vessant. Sant Gervasi i Sant Protasi són els titu-
lars de l'església, advocats contra la pesta. En aquesta església s'hi celebraven aplecs amb subhasta
de coques i balls.

Prop de l'ermita, i a l'altra banda de la via del tren, hi ha el xalet de Miramar, construít en
ellloc on hi havia un antic fortí, que a finals del segle XVIII tenia canons per defensar-se de les
naus que atacaven la costa. Aquest xalet, també anomenat del Nin, fou construít per Josep Font
i Guma, l'any 1913. Edifici sobreaixecat del nivell del passeig, és compost de planta baixa i una
planta pis sota coberta a quatre vessants de la qual sobresurt una torratxa de planta quadrada amb
coberta de pavelló (quatre vessants). En aquesta obra, Font i Gumá abandona 1'ornamentació
cáracterística del modernisme per unes formes més sobries. L'aproximació al noucentisme és
marcada per les tres arcades de mig punt i columnes de fust llis, amb base i capitell, situades a
l'atri de 1'edifici; també pel balcó i baranes de terrats de cerámica vidriada.

Després de la platja de Sant Gervasi, entrem en una zona costera rocosa, a 1'extrem de la
qual trobem el conjunt urbanitzat anomenat Racó de Santa Llúcia El nom d'aquest lloc prové
d'una antiga església, avui desapareguda, que hi havia en aquest sector, no se sap exactament on
era, pero és documentada des del segle xv.

La primera actuació feta en aquesta zona va ser la construcció del pont sobre la via, l'any
1963. La ürbanització de la zona és de l'any 1970 i la primera pedra del "Nucli Residencial Racó
de Santa Llúcia" és del 1972. Es tracta d'un conjunt d'apartaments, fets a diferents nivell i amb
unitat de criteri arquitectónic. Són separats del mar per un passeig, que dóna a un sector rocós
de la costa. Hi havia el projecte d'un port esportiu en aquesta zona, presentat l'any 1982, pero

rque no es réalitzá.
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CIUTAT-]ARDÍ DE RIBES ROGES

F ou el primer nucli de la urbanització del sector de Ribes Roges. Elf"projecte data del 1910
i es tractava de la construcció d' edificis aillats, a partir de les noves idees, urbanístiques del

momento L'origen de la urbanització fou una iniciativa de la presidenta d'una.associació benefi-
ca; els terrenys on s'havien d'aixecar els xalets foren cedits a la institució benéfica, la qual rebria
els guanys de la venda dels xalets per al seu manteniment.

El Pla general de distribució de solars i estudi del passeig de Mar fou realitzat per 1'arqui-
tecte municipal Bonaventura Pollés i significa la construcció d'una de les primeres ciutats-jardí
del país.

Els deu primers xalets els van projectar diversos arquitectes, alguns d'ells vinculats a
Vilanova i la Geltrú com Bonaventura Pollés i Vivó, Josep Font i Guma o Josep M. Miró i
Guibernau. Són fets en un estil modernista tarda i noucentista. Alguns s'enderrocaren a causa de
les normes urbanístiques dels anys setanta, que permetien una major edificabilitat.

Entre els originaris tenim el xalet denominat "Villa Laguarda" situat al passeig de Ribes
Roges núm. 6, i acabat el 1912. L'arquitecte fou Bonaventura Pollés. A destacar les teulades a
diferent nivell, la torre mirador que sobresurt de la construcció, el totxo vist i la cera mica vidria-
da aplicada a la decoració de l' edificio El xalet té un oratori, perceptible des de l' exterior, dedicat
a Sant Antoni de Pádua. En aquest edifici residí el bisbe Laguarda, titular de la Seu de
Barcelona, el qual beneí la urbanització el 1910.

Del mateix arquitecte Pollés és el xalet del Doctor Ribot, carrer de Lluís de Requesens
núm. 4, es tracta d'una casa projectada per a dos habitatges. La facana principal de composició
simétrica, amb dues terrasses als laterals del primer pis, que són coronades per frontons triangu-
lars. A l'igual que l' anterior edifici té teules vidriades planes.

Aquests xalets, a causa del pas dels anys, necessiten obres de reforma, és el que s'ha fet als
dos esmentats i el que s'está fent també a la "Villa San Rafael", al passeig de Ribes Roges núm.
4, projectat per Font i Gumá, en el qual respectant la facana s'ha modificat l'interior. D'aspecte
més descuidat, pero on es veuen detalls de l' estil modernista és la "Villa Argentina", al carrer de

D'esquerre a dreta: Villa Laguarda, xalet del Doctor Ribot.
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Lluís de Requesens, núm. 3, de l'arquitecte J. Doménech i Mansana i la "Villa Montserrat" al
carrer MarcelIina Jacas núm. 9, del mateix arquitecte i reformat a la década dels vuitanta. Aquest
xalet té trets arquitectónics de carácter nordic, apreciables en l' estretor d' algunes finestres i el fort
pendent de les teulades. Té torratxa amb coberta a quatre vessants, amb finestres apuntades.

TURÓ DE SANT CRISTOFOL

La part urbanitzada del turó de Sant Cristofol, consta básicament de dos carrers, que en un
suau pendent tenen, a banda i banda, més d'una desena de xalets fets a partir del 1920 i

adscrits, alguns d'ells, al moviment noucentista. En aquests hi veiem motius decoratius, com són
els esgrafiats amb la representació de garlandes de flors; teulades a dues o quatre vessants on la
filera de teules que fa de divisoria d'aigües és vitrificada; coronaments de teulades amb elements
de forma esférica o de pinya, també amb terrissa vitrificada i normalment de color verd. Els sor-
tints de les teulades o ráfecs deixen veure les bigues que suporten les teulades. Totes les obertu-
res són d'arc de mig punt o rectangulars.

Un element important d'aquest sector és el far, anomenatfarola per la gent marinera. Fou
construir el 1903 en substitució d'un de primitiu, inaugurat el 1886. És un dels més importants
de la costa catalana per la seva visibilitat. La torre del Far, adossada a una altra construcció, és
de forma troncoconica, feta amb carreus de pedra blanca. A la part superior d'aquesta columna
té els elements optics i lumínics. L'interior té una escala de cargol i el total de la construcció és
de vint-i-un metres. És situat a sis metres sobre el nivell del mar i la seva visibilitat és superior
a les trenta-una milles, uns cinquanta-set quilórnetres. El seu poder lumínic és de mil wats, aug-
mentat per unes lents d'un metre de diámetre. El característic cicle del tres llampecs de llum,
dóna nom a un carrer de la zona (carrer dels tres llampecs). El solar on és ubicat el far, com el
de tots els xalets de la banda sud del passeig de Sant Cristofol, tenen excelIents miradors sobre
la platja.

El faro

'j
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En aquest turó es van cornencar a fer les obres de la via del tren, en el tram Vilahova i la

Geltrú-Barcelona, inaugurat el 1881.
t

També de la base del turó, a la part costera, anomenada de les Roques AJtes, es varr fer les
extraccions per a la primera fase del port de Vilanova i la Geltrú (1920-22). _ .

Al capdamunt d'aquests dos carrers: el passeig de Sant Cristófol i el carrer d'Ejigeni d'Ors,
trobem l'ermita que dóna nom al turÓ. Es tracta d'una petita església de planta de creu llatina,
amb absis rectangular. La nau principal i la transversal tenen volta de canó o semi circular. Fou
l'única església de la comarca respectada a la Guerra Civil i guarda al seu interior dues grans
teles, pintades a l'oli, del segle XVIII, procedents de l'antic convent dels frares caputxins. Una d'a-
questes obres és un sant Francesc, d'Antoni Viladomat, un dels artistes més importants de l'e-
poca. A l'exterior i a la facana central tenim un mosaic representant el sant titular de l'església,
fet en tesselles regulars, obra de Santiago Padró que va fer posar Eugeni d'Ors.

SANT]OAN

A l'altra banda del mosaic tenim un balcó amb barana de ferro forjat. Al mig de la facana
hi ha la porta amb are rebaixat, un petit rosetó rodó a la part superior i un campanar al punt de
confluencia de la doble vessant que formen les dues teulades.

L'escriptor i filosof Eugeni d'Ors s'instalIá, el 1944, en un edifici adossat a l'església, enea-
rat a migdia i fet expressament per a ell. És una construcció on dominen els ares de mig punt i
que fou seu de l'Académia del Faro de San Cristóbal on es reunien un selecte grup d'escriptors
i artistes. Eugeni d'Ors, teoritzador de la doctrina del noucentisme, residí en aquest edifici, a
temporades, fins a la seva mort, l'any 1954.

El sector de Sant Joan és el que compren la.zona de ponent de la rambla de Salvador Sama,
i en aquest estudi farem esment d'altres zones que avui són fora dels límits del barri, com

és el sector del Molí de Vent.

El sector més antic del barri és, sens dubte, el conjunt que li dóna nom, format per l'es-
glésia i la torre. Hem dit que aquest conjunt és l'origen de l'antiga quadra d'Enveja i que avui,
amb encert, s'ha posat aquest nom al parc al qual és integrat.

L'església, d'una sola nau, és dividida per dos ares diafragma apuntats que suporten bigues
de fusta i coberta a doble vessant. Té un campanar d'espadanya de dues arcades de mig punto
Aquesta església, molt modificada, pel seu origen se situa en l'estil románic, és l'ermita més anti-
ga del terme. Al costat té la torre, ja comentada, de dotze metres d'alcada. Al voltant del conjunt
monumental s'estén el parc, el més gran de la ciutat, és de nova creació i hi predominen els pins
i les palmeres; els xiprers són els originals i estan entorn de l'església i la torre. També s'ha con-
servat el camí que per la part de ponent vorejava aquest conjunto Un pont de palanca, apte per a
vianants, salva el torrent de Sant Joan, on el parc continua, amb espais per als jocs de petanca.
Els fanals, les fonts i els bancs són de disseny modern, fets a partir de formes prisrnátiques.

El primer poblament massiu d'aquest barri es produí a finals de la década dels cinquanta,
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amb la construcció dels blocs anomenats de Sant Joan. Habitatges de tipus social, promoguts pel
Ministerio de la Vivienda, que quedaven aíllats de la resta del case urbá i envoltats de terres de
conreu. Entre les cases rurals que hi havia a 1'oest de la rambla Nova, la més vistosa i que enca-
ra és en peu, és l' antiga "Granja Vilanovina", a la cantonada del carrers del Recreo i Pare Garí,
amb dues palmeres gairebé centenáries.

Prop del grup d'habitatges de Sant Joan, hi ha la placa del Xoriguer, que fou projectada amb
la participació dels veíns del barri, i amb l'objectiu que fos una placa popular. És dissenyá pensant
en tres ámbits diferents. La part nord amb amfiteatre, que igual pot ser pista de ball com pista de
basquet, té grades i pot acollir manifestacions populars. L'ámbit central poblat de pins, amb un
quiosc de begudesa un costat. La part sud és elevada en part respecte a la rasant del carrer i desti-
nada a jocs d'infants, amb un banc, fet de totxos, a tot el voltant i separada del carrer per vegetació.

Xoriguer era el renom de la família Puig, que era la propietaria dels terrenys on s'ubica la
placa. En aquest espai es feren les primeres festes majors del barrio La primera pedra de la placa
es col-loca precisament el dia de Sant Joan del 1976.

L'església nova de Sant Joan es cornencá a construir el 1974; de fet, el dia de Nadal d'a-
quell any, ja se'n va inaugurar la cripta. Projectada per 1'arquitecte Josep M. Pericas, en terrenys
donats per 1'Ajuntament, 1'edifici consta d'una gran sala, amb capacitat per a tres-centes perso-
nes. A 1'absis hi ha una gran imatge de Crist crucificat procedent d'un altar de l'església de
1'Hospital. La llum zenital prové d'una claraboia que travessa tot el sostre. Aquest sostre és for-
mat per planxes metál-Iiques. També té llum per les obertures laterals i és orientada a 1'est. La
benedicció de l' església, efectuada pel cardenal N arcís Jubany, fou el mar<;:de 1987. El modern
edifici és coronat per una gran creu col-locada el 1982. La placa de 1'església de Sant Joan fou
inaugurada l' abril de 1991.

EIs actuals jardins de Francesc Maciá, inicialment, eren un espai més reduít que 1'actual,
ja que eren travessats per un ample carrer, ja asfaltat. Reivindicats pels veíns, a l'igual que la placa
del Xoriguer, el Consistori n' acorda la denominació el 1977 i foren inaugurats pel president Josep

Església nava de Sant Jaan.
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Tarradellas. S'han transformat en centre neuralgic del barri pel fet de tenir al seu entorn centres
socials i assistencials com són: un centre de salut, un centre d'ensenyament iun centre cívicoEls
espais interiors dels jardins s'utilitzen per a jocs de petanca i jocs infantils. Es un dels jardins de
la ciutat on es concentra més gent alllarg de l'any. •

El Centre Cívic fou el primer edifici construít expressament per aquesta funció, ocupa la part
oriental dels jardins, i consta de bar, sala d'exposicions i diferents espais per a esplai i salesBe reunió.

El nom de placa de Catalunya fou acordat per l'Ajuntament el 1969 i la placa es va inau-
gurar el 1974. A la part de migdia es van plantar uns arbres, que no van arrelar, regalats per una
delegació austríaca, assistent a la inauguració, i amb motiu d'un acte d'agermanament. Al centre
de la placa hi ha uns singulars arbres ampolla i pins pinyers.

La placa de l'Anxaneta és a tocar del carrer de l'Aigua i limita amb els carrers de Bailén i
Lepant, inaugurada el 1982 i plantada, basicament, per pins pinyers; amb quatre superficies cir-
culars al centre de l'espai i una font, és pavimentada i els seus espais perimetrals són fets de totxo
vist, aptes per seure- hi.

A la banda de ponent del sector, tenim els jardins del Molí de Vent, fets a la cantonada
entre els carrers del Doctor Zamenhof i l'avinguda de Francesc Macia. Entre els diferents espais
vegetals, hi ha un petit amfiteatre per fer-hi actes cívics i lúdics.

Entre els carrers del Recreo i del Jardí i prop de la rambla de Salvador Sama, tenim la placa
de cal Ganeta, nom posat el 1988, i que té el seu origen en una fabrica de filats que hi havia a
l'indret i de la qual va agafar el renom popular. La fabrica s'enderroca el 1987 i es deixá la xeme-
neia com a monument i símbol de la fabrica, que havia estat fundada el 1880. A part del monu-
ment, aquesta placa també té una zona de terra amb pins i amb jocs per a la canalla.

Un espai més recent, format la década dels noranta, és el que rep el nom deplaca de Beatriu
de Claramunt, entre els carrers de Joan Llaverias i de Menéndez y Pelayo. La cara sud de la placa és
ocupada per la facanadel Consell Comarcal del Garraf, és en aquesta banda on té plantades olive-
res, a la banda oposada dues rengleres d'arbres, la illuminació és a partir de focus penjats de mástils.

ENTORN

El cementiri de Vilanova i la Geltrú és una construcció que va iniciar-se l'any 1817, situat
al costat de la carretera de Vilafranca, té un gran portal d'accés d'arc de mig punt, projec-

tat l' any 1913 per l' arquitecte Bonaventura Pollés.

La capella, situada al final de l'avinguda central, és una construcció neo-románica, feta
l' any 1874, a partir del projecte de l' arquitecte Josep Simó i Fontcuberta, amb facana de compo-
sició simétrica, arcs de mig punt i petit campanar, amb teulada a doble vessant.

L'enginyer Francesc Lluch i Rafecas va dirigir la construcció dels nínxols i panteons el
1879. Altres elements arquitectónics a destacar són: el panteó de la família Ortoll i el panteó d'en
Víctor Balaguer. El primer té la forma d'un templet de planta quadrada i recobert per una cúpu-
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la serniesferica. Va ser fet el 1905 per l'important arquitecte Doménech i Estapá, el qual incor-
pora elements de tradició rornánica i gótica. També són importants els treballs de forja amb
rerniniscencies modernistes.

Prop de l'anterior tenim el panteó de Víctor Balaguer, fet també el 1905 per l'arquitecte
Bonaventura Pollés, estem davant una obra que consta de diferents prismes superposats, damunt
dels quals hi ha una urna. La decoració és a base de garlandes, amb elements d'estil gotic.

El Collegi Sant Bonaventura dels Pares Franciscans és un conjunt d'edificacions fetes, a
partir d'un concurs de projectes, per l'arquitecte Pau M. Monguió i Abella, inaugurat l'any 1964.
Com a seminari i internat funciona entre el 1964 i el 1970. Ha tingut diferents ampliacions, pero
sempre seguint l'estil arquitectónic inicial, basat en la funcionalitat a partir d'uns materials sobris
i austers, com és el cas del tractament del formigó armat, en el qual es veuen les marques de l'en-
cofrat de fusta. La capella, que sorpren per la seva amplada, té a l'exterior un original campanar,
l'interior té diferents escenes del Via-Crucis, obra del pare francisca Iriondo, autor també dels
dibuixos de les parets. Les escultures de la Verge i el Crist ressuscitat són obra de l'escultor Julia
Riu, el qual té obres al Museu V. Balaguer de la ciutat. Fou una obra significativa en l'ambient
arquitectónic dels anys seixanta a Vilanova i la Geltrú.

Un altre edifici singular és el del Collegi Sant Jordi (actualment i provisionalment LE.S.
Dolors Mallafré) inaugurat el 1975 i cedit a l'Ajuntament per una Caixa d'Estalvis. Edifici situat
al barri de la Geltrú. Fou una obra projectada per Oriol Bohigas, amb una concepció diferent,
fins al moment, del que havia de ser un centre escolar. L'edifici de planta irregular, i de totxo vist,
té finestrals que donen llum a les classes, pero també als passadissos. Al pati de jocs hi ha un petit
amfiteatre per a representacions escolars i una part de la coberta de l'edifici es pot convertir en
una pista, on es poden practicar diferents jocs.

ALTRES ELEMENTS

S oterranis

A mb el nom de soterranis anomenem una serie de cavitats i galeries que en un nombre
important són localitzats a la Ciutat. Segons el diccionari de la llengua catalana, soterra-

ni és tot aquell recinte, espai o habitació situat per sota de la rasant del carrer.

Aquests soterranis són excavats en terrenys no gaire consistents, ja sigui de fang o aglo-
merats de pedruscall.

La secció, el tracat i la longitud són variables, pero la major part solen acabar en una peti-
ta placa circular amb un banc fet a la mateixa paret.

Thmbé són diferents l'antiguitat, la destinació i la localització d'aquestes construccions.

EIs mé recents daten de la Guerra Civil i es varen construir per protegir la població dels
bornbardeigs "de l'aviació. De la mitja dotzena que hi havia d'aquestes construccions, les més
importants eren, l~s de la placa de la Vila i les que hi ha sota l'església de Sant Antoni.
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També tenim els soterranis anomenats d'escapada, que són básicament els que comuni-
quen l'interior d'una casa amb l'exterior, són els que donen al torrent de la fastera.

Tots els altres tenen les característiques d'un passadís central, l'entrada del. qual és situada
prop de l'entrada de la casa, d'una alcada de dos metres i una amplada d'un metre-Aquest passadís
amb ramificacions té una llargária que oscilla entre deu i vint metres, amb nínxols excavats a les
parets, possiblement per posar-hi Ilánties per ilIuminar els trams. Tot i que es fa poc per conser-
var-los, no paren de comptabilitzar-se'n cada cop més. Així, si a finals de la década dels seixanta el
centre d'estudis local en portava catalogats una vintena, vint anys després s'ha triplicat aquest
número. Hem de dir, pero, que encara que molts siguin tapiats o enrunats, d'altres són visitables.

Aquests soterranis també els trobem en altres indrets de Catalunya i d'Europa. A la Ciutat
es troben situats, básicarnent, al nucli primitiu de la Geltrú i a la part antiga de Vilanova. Es creu
que aquest sector devia estar totalment construir cap al segle XVI, data a la qual deuen pertányer
els soterranis més antics. En els sectors urbanitzats durant els segles XVII i XVIII, ja són menys
freqüents aquests túnels.

La majoria d'estudiosos creuen que aquests soterranis foren excavats pels obrers que cons-
truíren l'edifici per extreure'n la terra amb la qual farien les parets de tapia i d'aquesta manera
tenir un espai per poder utilitzar com a fresquera, celler o magatzem.

És interessant constatar que al carrer Major hi ha una gran concentració de soterranis.
També sembla que al carrer de l'Aigua hi ha soterranis superposats i que, com ja hem apuntat, al
soterrani anomenat de "cal fideuer" (placa de Pau Casals) es va trobar a la petita placa rodona on
acaba el túnel una carassa d'un bóvid feta de la mateixa terra de la paret.

Torratxes

Les torratxes són construccions que coronen alguns edificis construíts entre finals del segle
XVIII i finals del segle XIX.

En general, els propietaris dels casals on hi havia torratxes eren gent benestant. També hi
trobem els anomenats "americanos", és a dir, els qui havien tornat d'America i volien deixar
constancia de la seva riquesa.

S'ha especulat molt sobre la utilitat d'aquestes vistoses construccions. Era un element
arquitectónic nou i és també una obra practica, per la gran quantitat de claror que dóna a l'edi-
fici, ja que la torratxa normalment és situada a la vora de l' escala principal a la manera d'un celo-
bert, al qual també podien donar les finestres de les habitacions interiors.

Hi ha historiadors, pero, que creuen que la finalitat principal era ser un lloc de guaita per
veure i controlar el tránsit de vaixells, ates que els propietaris del casals tenien interessos comer-
cials amb el trafic de mercaderies, básicament d'ultramar.

Resulta forca curiós la diversitat de models d'aquestes torratxes, ja que si bé acostumen a
tenir la planta quadrada, l'acabament ofereix moltes possibilitats. Molts dels casals d'aquesta
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Torratxes.

epoca eren projectats pels anomenats "mestres d'obres", ja que la figura de 1'arquitecte era enca-
ra estranya, ates que hi havia molts pocs titulats. Crácies a la gran activitat dels mestres d'obres
tenim a Vilanova i la Geltrú una arquitectura vuitcentista forca coherent.

Una zona on abunden aquestes torratxes és la compresa entre el carrer Major fins a la placa
de la Vila, tram en el qual podem trobar fins a una dotzena d'aquests elements. En molts casos,
logicament, aquestes torres són visibles des del carrero

En perdre la seva utilitat i per 1'antiguitat de 1'edifici, també per la dificultat d'accés, aques-
tes torres són difícils de conservar. Hem de pensar que l' escala que mena a aquestes torres sol ser
petita, independent de 1'escala principal.

Com a exemples esmentarem unes quantes d'aquestes torratxes. Una de les més antigues
és la de la casa Vidal i Mascaró a la placa dels Cotxes 4-5, (actual seu de la comissaria de la poli-

. cia). La torratxa amb l'edifici, data del 1787. És de grans dimensions, tant el casal, que dóna a
tres carrers, com la torratxa que sobresurt del terrat, amb planta de secció quadrada, la qual esde-
vé octogonal més amunt i acaba amb un terrat amb barana.

Al costat de l'anterior, tenim la casa]. Ramona i Maynés (casa de les columnes trencades),
té una torratxa amb coberta a quatre aigües amb elements decoratius formats per línies corbes i
rajoles de cerámica vidriada a la coberta.

La torratxa de la casa Pau Alegre, carrer de Pádua núm. 17, és de secció quadrada amb
barana, les fines tres de la torre són rectangulars.

Qjian hem escrit sobre la masia Seró, hem anotat les característiques de la seva torre. La
casa que el propietari de la masia tenia a la ciutat, carrer Major núm. 88, també tenia una torre
semblant a la de la masia. La torre urbana ja ha desaparegut.

1p:er_finalitzar, una torratxa molt senzilla és la de 1'antiga vaqueria del Gasa, carrer dels
Estudis, núm. 4 , consta d'una torre de planta quadrada amb coberta a quatre vessants i visible
"des de la Font de Ferro.
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Habitatges socials
f.

A la ciutat hi ha un conjunt d'habitatges fets per fabriques, empreses i organismes oficials
destinats a allotjar-hi els treballadors i les seves famílies. La major part d'aquests tipus d'habi-
tatges són fets a partir de la década del cinquanta del segle XX en que la població 'experimenta un
gran creixement. Malgrat que algunes de les empreses i organismes han desaparegut, els conjunts
tenen un bon estat de conservació i ens mostren diferents propostes sobre l'habitatgei de tipus
social, amb solucions interessants. Si bé aquests pisos, al principi, eren de lloguer, amb el temps
han estat comprats, moltes vegades pels mateixos treballadors.

Encara que en alguns casos es construiren a l'extraradi de la ciutat, avui tots aquests habi-
tatges formen part del nucli urbá. També hem de fer constar que aquests conjunts s'han mantin-
gut, almenys en l'aspecte exterior, fidels als originals.

Potser el conjunt més degradat sigui el de les casesbarates, a l'alcada del núm. 25 de la ram-
bla de l'Exposició, entre els carrers de la Unió i de Puigcerda. En aquest cas s'ha alterat l'alcada
d'algunes cases. Aquest conjunt de 16 habitatges unifamiliars va ser promocionat per la
Cooperativa de Casas Baratas. Palacio del Obrero. Cadascuna d'aquestes cases té jardí a la part
anterior i pati a la posterior. Són construídes en parcel·les de 140 m2 i la part edificada original
constava de baixos. Bona part dels membres d'aquesta cooperativa eren ferroviaris i les cases
foren fetes entorn de l'any 1930.

Prop del conjunt anterior tenim els blocs de la Renfe, al núm. 37 de l'avinguda d'Eduard
Toldrá, Es tracta de 7 blocs amb 80 habitatges promogudes per la Red Nacional de los
Ferrocarriles Espanoles. Son blocs amb planta baixa i dos pisos d'alcada fets l'any 1955. Cada
bloc te varies escales de 6 habitatges cadascuna i els pisos tenen una superficie util de 42 m-',

Un cas singular d'habitatges socials són els de la fabrica Marques. Es tracta d'habitatges
situats entre els carrers d'Eduard Toldrá, a l'alcada del núm. 35, Avinguda del Garraf núm. 50 i
carrer Duc d'Ahumada. El conjunt dels trenta habitatges és travessat pel carrer de Joan Ricart
-antic directiu de la fabrica-o Aquestes cases, amb jardí, planta baixa i primer pis, foren entrega-
des a partir del 1950 i adjudicades principalment als treballadors de la fabrica Marques. Ateses
les bones relacions entre els directius de la fabrica Marques i els directius de la FISA -estaven
units per vincles familiars-, alguns habitatges també s'oferiren a treballadors d'aquesta última
empresa. Cada casa consta de dos habitatges de 92 m-. És un conjunt interessant, ja que malgrat
algunes modificacions exteriors, s'ha mantingut fidel al projecte inicial. Aquestes cases, que fa
gairebé 20 anys varen poder ser comprades, són les que més s'han revaloritzat, de tots els habi-
tatges socials de la ciutat.

Un altre conjunt en que s'ha respectat el projecte inicial és el dels habitatges de la fabrica
Font Vilaseca al carrer Picapedrers núm. 16, amb la cruílla del carrer de Sant Onofre. És un bloc
d'habitatges que forma un angle recte, les facanes donen als dos carrers esmentats i té tres por-
tals i 6 pisos per escala. Totes les habitacions donen al carrer o a un gran pati interior comunita-
ri. Aquest bloc és compost de planta baixa i dos pisos.

L'empresa Pirelli va construir a l'Avinguda de Cubelles, a l'alcada del núm. 51, quatre blocs,
envoltats d'un terreny privat part del qual és jardi. Els pisos foren entregats, en regim de lloguer,
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el 1958 als seus empleats, i es dona prioritat als mes necessitats. Es tracta d'habitatges de 72 m-'
i de 20 pisos per bloc. A partir del 1970 els llogaters tingueren l'opció de comprar el pis.

A la mateixa zona tenim, al carrer de Josep Coroleu núm. 137, les cases de 1'empresa
Transportes López, fetes el 1967, al costat de les naus de l'empresa. Es tracta d'habitatges de 77
m2 de superficie útil.

Al carrer de Sant Magí, a l'alcada del núm. 44 i amb facana també al carrer de Sant josep,
tenim el bloc de cases fetes per la Compañia Manufacturas el Fénix S.A. Són 41 habitatges
repartits en quatre escales. Cada pis té una superfície de 55 m-'. El bloc és format per tres plan-
tes, menys el sector central que fa cantonada que té una planta més.

Fins aquí hem apuntat els conjunts de cases de tipus social més recents, pero encara podem
veure les cases de l'antiga fabrica del gas o de la fabrica de mar, a la zona del barri de mar.

De les cases fetes per organismes públics destaquem les construídes pel Ministerio de la
Vivienda i que a la ciutat són situades, principalment, en dos llocs molt concrets. El primer con-
junt fou fet el 1957 i actualment s'anomena de Sant Joan. Es tracta de 17 blocs, amb un total de
170 habitatges. Són blocs formats per baixos i quatre plantes més, tots ells de 56 m-. Hi ha, pero,
dos blocs amb pisos amb més espai, quatre habitacions, destinats a famílies nombroses. Són
situats entre els carrers de josep Coroleu, a l'alcada del núm. 50, i el carrer de 1'Aigua i el carrer
del Bruc. L'espai entre blocs és utilitzat per jardí. També hi ha zones amb bancs i jocs per a la
canalla.

De la mateixa tipologia són els blocs anomenats de l'Armanya. Es tracta de 27 blocs, amb
350 habitatges, entregats a partir del 1961 i una mica més grans que els habitatges de Sant Joan.
Aquest sector de cases és delimitat per l'avinguda de Vilafranca, la ronda Ibérica i l'antic torrent
del Llimonet. A partir del 1999, amb la urbanització i construcció del pla d'habitatges del
Llimonet, aquesta zona augmentad considerablement de població i els habitatges de l'Armanya
.estaran més connectats al nucli urbá.
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