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Si els carrers, les places o les
avingudes tenen un nom no és
simplement per identificar-los i

situar-losdins el conjunt de la trama
urbana. Óbvioment. uns vials sense
identificació farien caótica una ciu-
tato Elsnoms de les artéries urbanes
reflecteixen moltes coses més. Són
una de les manifestacions culturals
de la ciutadania i, també, el retrat
precís de cada moment históricoPer
olxó. els noms canvien, gairebé, al
mate ix ritme que els batecs socials i
polítics. En més o menys grau, els
seus noms són I'exponent deis trets
més característics sobre una ciutat i
sobre un temps.

Si.ens tixem, til per randa, amb els
noms deis carrers de Vilanova i la
Geltrú, veurem elements molt carac-
terístics de la vila des del punt de
vista geogratic, económic i social;
veurem els homes, les dones i els

col-lectlus que I'han fet possible;
veurem els fets i els personatges
que, més erilló de la nostra mar, de
les nostres muntanyes i deis nostres
cornlns. han fet un país i un rnón. en
qué Vilanova i la Geltrú nés una
part significativa.

Amb la intenció que tot aquest
actiu históric i, alhora, ouotlcló no
resti ignorat hem. onct deixant gra-
vats els noms deis nostres carrers.

Noms que, com ja hem esmentat'1ii1Pi¡¡¡;iir
lIarg deis anys han anat canviant;"l
voltes. per voler esborrar unes épo- 11;...",.;"""'~~~~~
ques i, a voltes. per voler recuperar-
les i recordar tot alió que ens ha
permés tirar endavant.

A la Geltrú i a la Vilanova de Cube-
Iles medievals, els noms deis corrers
provenien, inicialment deis veins i
propietaris més coneguts, de I'indret
on estaven o d'editicis importants.



Posteriorment, adquiririen els norns :
deis oficis o gremis que hi treballaven ~
i de patronímics religiosos.

Alxl. l'onv 1500, segons el recull de-
I'historiador Josep Antoni Garí (1), a
la Geltrú trobaríem -norns referits a
propietaris i vems: carrers d'en Mauri
(actualment de les Roques, a partir
ooro. els noms actuals figuraran
entre paréntesi, amb la finalitat de
poder-los situar),d'Antoni Porter (deIs
Arengaders), d'en Ballester del Vall
(del Ravalet), d'en Bernat Coll (del
ReiJaume 1,un tram) i d'Esteve Torres
(del Rei Jaume 1, un altre tram) i
ploco d'en Mateo Montserrat (del
Sagrat Cor). La ploco del Castell (de
t.Assurnoctó) i la del Pou (deis
Lledoners) es referirien a edificacions
de I'indret. Al costat vilanoví, troborl-
em els carrers Major -o del Forn-,del
Mig i de l'Església i les pJ.acesde
l'Església(de Sant Antoni), Major (de
Pau Casals) i Llarga.,
Més endavant, apareixerien els
carrers deis Arengaders, deis
Terrlssoires. de l'Argenteria i deis
Mercaders, referitsa I'activitat huma-
na, i de Santa Gertrudis, de Santa
Maria, de Santa Magdalena, de
Santa Anna,. de Sant Francesc, de
Sant Magí, de Sant Onofre i de Sant
Roc, referitsa figures del santoral.

l'onv 1735 (2), l'Ajuntament va acor-
dar donar noms als carrers que s'ho-
vien format a I'anomenat Raval de
Mar, des de I'antiga muralla cap a
migdia. Significativament, la majoria
'substltuien els noms deis propietaris
per nous nomsdel santoral.Veiem-ho.
Carrers de Sant Gervasi. en 1I0c de
l'Hort del Miró; de Santa Madrona,
abans d'en Clariana; de Sant
Gregori. on hi havia el de la Sínia
Nova; de Sant Pau, canviant el del
Petit Jan; de Sant Joon. reemplac;;ant
el de la Síniadel Puig;'o de la Mercé,
mudant el d'en Puig. Altres denomi-
nacions hcqioqróñques foren les deis
carrers de Pódua -en referencia a
sant Antoni de Pódua-, desplac;;antel
de mésprop del Torrent;de Sant Pere.
commutant el de la Peixateria; i el de
Santa Eulólio. traient el del Pont Nou.

El 1857 (3) colgué donar noms als
nous carrers que s'havien anat for-
mant com a travessies i havien pres
els noms deis carrers on s'entronca-
ven, originant moltes confusions. El
criteri de l'Ajuntament fou de respec-
tar, tant com fos possible,els noms ja
exístents, S'acordó, pero. que es fes la
traducció deis noms al costello. Ilevat
d'aquells que per la seva similitud
amb .el cataló no fossinmassa dife-
rents. permetent-se, en aquest cos.
que es mantinguessir;¡en el "dialecte
cctoló". Alguns deis desglossaments
que es portaren a terme foren: .
carrers del Mig, de les Premsesi del
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Carrpanar, que fins Ilavors eren. tots
tres,"carrers del Mig; carrers de la
Mercé i deis Artesorts. fins aleshores,
de la Mercó: carrers de Póduo.de la
Peixateria (actualment ploco) i de la
Salut. amb l'única denominació, en
aquell moment. de carrers de Pódua;
ccrrers de Sant FelipNeri.de la Fruita,
del ColJegi i de la Providencia, des-
triant. olxl els carrers de Sant Felip
Neri; carrers del Palmerar, del
Palmerar de Baix, del Palmerar de
Dalt i de Freixes(de Josep Freixes),
concretant I'única denominació deis
carrers del Poimerar; i carrers de
Mascaró (de Josep Mascaró), de
Sitgesi de Sant Crlstótol, per tal d'eví-
tar confusions amb el singular nom
deis carrers de Mascaró.

Durant aquest període, els pocs
carrers de baix a mar -O del barri de
la Marina- havien, també, anat pre-
nent noms: de Soler (de Conxita
Soler), deis Magatzems (deis
Magatzems Nous), del Carlets i de
Riudor (de PereRiudor). ""

En un període de transició de dos
models de societat antagónics -
absolutisme i Iiberalisme- ornb: la
implicació de lestres guerres carlines
(1833-1876), els partidaris que dispo-
saven del poder municipal' retien
homenatge als personatges, als fets
del model social triomfant o a lespre-
missesfonamentals de la seva filoso-
fia política. Així, entre 1868 i 1874,
apareixen en el nomenclótor munici-
pal el passeig o la rambla de la
Llibertat (actualment carrer) (4), el
carrer de la Federació (de Manuel
Marques) (5), el carrer de la
República (del Rei Jaume 1) (6), el
carrer del Progrés(deis Caputxins) i la
plcco de Riego (deis Cotxes) (7) i els
carrers d'Hernani. del Parlament i de
la Restauració (8).

A partir d'aquesta época, la con-
cepció ideológica del moment
estero ja present en I'assignació de
noms alscarrers reoüizcdo en elssuc-
cessius períodes histórics que viuró
l'Estot espanyol i el nostre país.

El 5 de setembre de 1876 (9),
l'Ajuntament va aprovar el Plano
general de Villanueva y Geltrú, Líneas
de prolongación y proyecto del
puerto. Año 1876, elaborat per
Francesc Gumó, que serviria per
donar les futures denominacions als
carrers que s'anessin urbanitzant.
Després, curiosament. tot i que la
majoria de les nominacions proposa-
des s'anirien assignant a carrers de la
vila, moltes anirien a parar a carrers
diferents deis previstos en el plónol:
carrers de Castellet, de Puigcerdó,
de les Barques, de Ferrer i vidol. del
Duc de la Victória, del Marqués del
Duero,de Soler i Morell,de Cunit i del
Vendrell, entre d'altres.



L'arribada de la Segona República
desterrara molts noms de carrers de
I'anterior regim i els substítuiró per
denominacions afins al seu ideario

L'any 1931: ptcco de la República
(de la Vila) i rambla de Mocló
(Principal) (10) i carrers de Fermín
Galán (de Póduo) i de García
Hernández (del Correu) (11).

L'any 1932 (12): carrers de Rafel de
Casanova (de Santa Anno). de
Santiago Rusiñol (de Sant Sebostió).
d'lgnasi Iglesies(de Sant Gregori), de
Francesc Layret (de Sant Gervasi),de
Salvador Seguí (de Sant Magí), del
Primerde Maig (de Santa Madrona),
de Blasco Ibánez (de Santa EulaliQ),
de. Francesc Ferrer i Guardia (de
l'Aigua), de l'Onze de Setembre (del
Codonyat) i de Miquel Servet (de
l'Església)i places del 14 d'Abril (deis
Lledoners), de Catalunya (de les
Neus) i del.Dr, Bartomeu Robert (de
lesCols).

Més endavant, tonv 1936, la
Corporació Municipal vilanovina va
decidir canviar tot un altre seguit de
noms de corrers. docord amb els
nous aires revolucionaris.
Evidentment, els afectats foren tots
els que feien referencia a sants,san-
tes o institucions religioses:carrers de
Josep Pers i Ricart (de Santa
Gertrudis), de Josep Verdú i Feliu(de
Santa Maria), de Josep Nakens (de
Sant Onofre), de' Frederic Soler i
Hubert -SerafíPitarra- (de Sant Joan),
de Caries Marx (de Sant Antoni), de
Pau Claris (de Sant Pere) i del 6
d'Octubre (deis Escolapis) i places
de LluísCompanys (dI'; Sant Antoni) i
de Manuel Azaña (de l'Assurnpctój.
(13); croco deis Herois d.Estrecho
Quinto (d'Eduard Maristanvrrrambla
de Bonaventura Durruti (de- la Pau)
(14); rambla de 'Lir.laÓdena (de Joan

')

Baptista Pirelli) (15) i carrer de
Pompeu Gener (deis Arengaders)
(16). Jo. a finals d'any (17), hi hagué
una altra tongada de canvis que
afecto la retolació de carrers de la
Geltrú. Foren els carrers d' Aristófanes
(de lesRoques),de Beethoven (de la
Torre), de Confuci (deis Terrissaires),
de Plató (del Pont), de Rabelais (de
Mossen Narcís Font) i d'Epicuri (del
Ravalet) i les places de Sócrates (del
Pou) i de Diógenes (del Sagrat Cor).

1, encero. el 4 de gener de 1939 (18),
pocs dies abans de l'ccupocló de
Vilanova i la Geltrú per les tropes del
general Franco, el carrer del Col-leqi
rebrlo. per ben pocs dies. el nom de
carrer de lesBrigades Internacionals.

La mateixa conducta tindran elsven-
cedors de la Guerra Civil (1936-1939).
A més d'anul·lar tots els canvis pro-
du'its des de lonv 1931. imposaran
noms de mllitors. de personatges o
d'exponents del nou regim (19): ram-
bles del Caudillo (Principal), de José
Antonio (de la Pau) i de Calvo Sotelo.
(carrer de~la Llibertat), places del 18
de Julio (de la Vila), d'España (de les
Cols) i de l'Alcázar de Toledo (deis
Cotxes) i carrers del General Mola
(deis Coputxins), de los Caidos (de>
Padua), de Navarra (del Correu) i del
General Yagüe (avinguda de
Francesc Mocló).

Posteriorment els ajuntaments de la
transició política aplicaran, també,
aquesta tradició centenaria, recupe-
raran noms tradicionals i populars i,
olhoro. faran desooore'xer la ¡najoria
de noms implantats pel franquisme.

Aquest sera el moment hlstórlc en
que, tenint en compte un dictamen
del Congrés de Cultura Catalana
(1977), s'aniran catalanitzant les
denominacions deis carrers.

Aixl l'ony 1978 (20), apareixen o rea-
pareixen els noms deis carrers del
Correu, de la Lliberfat, de lesBalears i
de les Conóries. de les places de la
Vila, Llarga i deis Cotxes, de les ram-
bles Principal i de la Pau i deis pas-
seigsMarítim i de RibesRoges.

Des de lIavors,aquest toronnó racio-
nal, que té en compte els noms
populars, els reloclonots amb l'lndret
i amb personatges vilanovins o amb
vinculació vilanovina, sera el que
aplicara l'Ajuntament a l'horo de
designar nous noms als vials que
vagin estenent la vllo. per a la qual
cosa, cornproró amb la participació
de la ciutadania i de les entitats:
representants de les associacions de
veíns. de lo Secció dHistorio del
Centre dEstudis de la Biblioteca-
Museu Balaguer, de la Ponencia de
Nomenciatura i, actualment, de la
ComissióMunicipal de Treball per a la
Nomenclatura deis VialsPúblicsde la
Ciutat. Ben poques vegades s'hcn
hagut de modificar noms de carrers.
Alguns a RibesRoges i alguns altres a
la Collada-ElsSisCamins.

Pel que fa a RibesRoges, I'any 1989
(21), es van canviar alguns deis noms
posats el 1971 (22), en motiu de la I
Semana del Mar: Carrers de l'Almirall
Cervera (d'Alexandre de
Cabanyes), de Legazpi (de Bernat de
Vilamarí), deis Germans Pinzón (deis
Navegants) i de Méndez Núñez (de
Ramon Muntaner).

A la Collada-Els Sis Camins, on els
noms havien estat donats improvisa-
doment pels veins. es canvien les
denominacions deis carrers Major
(de l'Aigua Vella,un trorn. i de la Creu
del Garí, un altre trorn). deis Ametllers
(d'Albert Einstein),del Sol (d'Antonio
Machado), de Sant Joan (de Gorcía
Lorca), Nou (del Montsant), de Sant
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Felip Neri (del Riu Duero) i de Sitges
(del Vinyet) (23), entre doltres. per
coincidir, com es pot comprovar,
amb denominacions assignades ja a
carrers del nucli urbe.

No voldria acabar aquesta narració
sense relatar un parell de casos que
són paradigma. de camaleonisme:
les actuals places de la Vila i de Pau
Casals.

L'avui plcco de la Vila s'estrenó amb
el nom de ploco de Ventosa (1857),
en record del prócer Josep Tomas
Ventosa i Soler,rememorat en r esta-
tua que hi ha al bell mig de la ploco,
Seguiria amb el nom de ploco de la
Constitució (1867), en referencia a la
Constitució de 1845, restablerta el
1864 i que perdura finsa la Revolució
de Setembre de I'any 1868.
Continuaria amb el nom de ploco de
la República (1873), evocant la breu
(1873-1874) Primera República
Espanyola. Novament. dura el nom
de plcco de la Constitució (1874),
referida, pero, aquesta vega da, a la
Constitució de 1869. Més endavant,
ploco de la República (1931), per la
Segona República Espanyola.Amb el
regim franquista, plcco del 18 de
Julio (1939). 1.finalment. ploco de la
Vila (1978), oficialitzant. olxí la deno-
minació popular.

La ptcco. ara, de Pau Casals
cornencó amb el nom de ploco
Major (1374). Després, ploco de la
Constitució (1812), aprovada per les

I corts de Cadis i coneguda popular-
ment per la Pepa. Més endavant.
oloco del Rei. o ploco Reial (1814),
referida al rei Ferran VII. Al cap de
pocs anys, novament. ploco de la
Constitució (1820), referida, de nou. a
la de 1812, que torna a regir durant
l'onornenot Trienni Constitucional.

. '',

1820-1823. Altra volto. ploco del Rei
(1823), pel rei Ferran VII. Seguint el
temps, ploco d'Isobel 11(1832). Per
tercera vegada, plcco de la
Constitució (1836), la Pepa. Repetim,
píoco Major (1857). Posteriorment.
oíoco del Mercat. Elproper nom sera,
per primera vegada, el de ploco de
Pau Casals (1936); als actes inaugu-
rals hi assistíel vloloncel-listo home-

•.... 1(1)
Un n brnenc otor
per laeiu atnatjat. Després,

de nou ploco
del Mercat
(1939). Méscap aquí. i per tercer cop.
ploco Major (1950). Finalment. recu-
perara el nom del músic vendrellenc
i universal, ploco de Pau Casals
(1976). Curiosament. el veínot. potser
tip de tants canvis, r'ho anomenat. al
Ilarg del temps, plcco de Dolt,
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