
VILANOVA

De quan.el-pavelló vell era, 'caserna
decavalleria~n.:~ './' ·'<5~'""."

de corneta (Iore)ats, com tarn-
.. bé de 'convívéncía deis seus

" La' noticiatíeJ'existencia . membres arnbel poble,fruitde:\
d'urrprojecte per enderrocar .: íil qual van-sortír' ~riÍ3 bona .
l'actualpavellóc'esports vell i. ,quantitat" de relacionarnatri-
antiqa-caserna.decavalteria,':" ,mciñials: Els militars pahiCipa-::,
posa.d'actualitat aquest edifici ,;~Lven en els actesítestes ae la"
centeriari, una -oe-lesvcons-vr població i, al seu torl1';la pobla-. :,
truccións rnés emblemauques-.« ció responta.perque no: amti~~
de la Vilanova d'antany. La plors i disqustosper la marxa+.'
caserna.o cusneisé una lIarga deis solcats i oJicial§ a alguna' .
historia. La seva construcció acció de guerra,o a' nousdes-
lia- durar UI1S 20 anys, entre el tins lIuny d'aqul. ",
n'51 i el 1771 , i va ser sufraga- Cal imaginar la Vilanova .
da pels nostres 'avantpassats d'antany, sense áutomóbils ni'
rnitiancant un impost sobre els tren, sense radio ni televisió. .
fruitsrecol.lectats. Fins i tot, un bon nombre de

La caserna va construir-se vilanovins havien escollit el
amb la finalitat d'alliberar els servei de les armes i havien
vilanovins de lIavors de I'obli- -. sol.Iicitat la seva incorporació
gació d'allotjarsoldats i oficials 'a la caserna vilanovina.: No
de les tropes que, per diversos tenien, en la sevajoventut, més .
motius, havien de fer estada a que admirar la marcialitafmill-:.
Vilanova i la Geltrú, sigui per tar i la indurnentarta vistosa de.
perseguir partides d'insurrec- I'uniforme. Jo era petit i m'és
tes, sigui per fer maniobres o fácil explorar en la rnernória.ja
durant les continues lIuites en aquest segle, quan el Re-
dinástiques tan própies d'a- gimiento de Cabal/eriade 'Tre-
quells anys. viña ocupava la caserna.' Re-

Amb el pas del ternos. la cordo el pas de la cavalleria
serna va ser la seu definitiva per la rambla Principal, cami
d'una guarnició gracies.a les del cap d'instrucció de Sant
demandes constahts deis rEis-· Gervasi, els seus oficials ves-
ponsables munlcipáls. al Mi- tint flamants capes blaves i
nisteri de. la Guerra, La pobla-, vermelles, els soldats muntats
cióansiava podercomptaramb en bonics cavalls.iarnb armes
una guarnició militar perma- lIuents. Tota la canalla seguiem
nent que la defensés de pos- la comitiva fins al carnp de
sibles adversaris i, a ia vega- maniobres i allí, mig amagats
da, que donés vida a la ciutat. darrere les.figueres de rnoror,
Aixi doncs, la caserna va ser molt abundants tlavors, mi-
durant el segle passat un cen- rávem una muntanyeta ano-
tred'ensinistramentdesoldats, menada per ells Gurugú, nom
de parades rnarcials, de tocs de la muntanya próxima a Me-. ..
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Conscll Comarcal delGarraf

Suport a I'Autoocupació
empreses'turístiques i culturals:;émpreses
de serveis per a la gent gran
Ets una persona que estas en tese de crear una. '
empresa o tnescreet recentment en aquestsdós·" ...
émbits, i vols rebre suport especielitzet: formació,
assessorament, consulting i suport comercial?

• Passa't pel Consel/ Comarcal del Garraf, piac;ade
Beatriu de Claramunt, 5 de Vilanova i la Geltrú i omple
una fitxa per tal de conéixer les tEwesnecessitats o
mencences.

f
• Tens tempstins el 30 de setembre

• L 'inici deis serveis de suport i assessoria es preveu al
mes de novembre.

Dlputacló
de B"srcelona'i
Gaoinet d'!nlegraCló Europea
i Solidaritat·
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Pla<ta de les casernes. El regiment de cavalleria de Treviño estava destinat a'Vilanova

lilla que precisament.el regi- madre! como si rr/¡madre tué-
ment de Treviño va guanyar re. I Cuando voy montado en
en la guerra del Marroc. mi corcel/no pienso más oue-

Vilanova i la Geltrú cornp- en mi emor / por la patria y por
tava, en aquells anys, escas- elRey Recordó él comandant
sament amb 1'8.000 habitants, Vázquez, que va ser un pioner
pero els vilanovins estávern de la radio, EII mateix es
orgullosos detenir una guarni-' constnne'aqúétlsprimers'apa-'
ció militar. Els soldats de Tre- rells de galena i uns rudimen-
viñoanirnaven ioonavencolore taris auriculars. També el sar-
a la vila, confratenitzaven amb gent García, que es va casar
la gent, prenien part en els amb una noia del quiosc de 1'111,
balls, festesi celebracions i, que era I'encarregat de l'edu-
també en les comitives de les.. cació física deis reclutes i que
processons de Setmana San:" va prendre part en moltes
ta i anaven, com I'altragent, a mariifestacions esportives de
berenar als boscos de Solers i la vila. També el brigada Pei-

nado', professor després deis
Escolapis.

La caserna militar de Vila-
,La cíutat.se sentía nova es ya tancar el1934, com

o,rgul'losa"d' ,,'e'" .t"e·...nl;r,'·"·a conseqüéncia d'una llei del.
. govern d'Azaña que reduia les

un. a: gúárn.' irió' güarnicions rnilitars. Malgrat
aix6, no va, Ser el regimenfde" militar Treviño I'últim estada que va
tenir. Amb motiu de latl Guer- !

ra Mundial es va destinar' a ,i ;

Vilanova un regimentd'artilleria
deis Colls, una de les distrac-. aritiaéria; els canons del qual
cions deis vilanovins. Recordo, es Van portar a les naus de
així mateix, la nit trágica de123, I'antiga Fábrica de Mar, potser
de setembre de 1923. Un gran per tenir-Ios més a prop, de la
temporal va provocar inunda, costa, on feien .exercicis de
cions i ensorrarnents. Vilaova ..' defensa' antiaéría. 'La presén-
es va quedar sense llum, els cia d'aquestés unitats a la nos-
tocs de corneta et posaven la tra vila s'atribura a una possi-
pelldegallina. Elssoldats, amb ' ble defensa de Barcelona
les torxes enceses, recorne- contra alguna hipotética incur-
naven nosortirdecasa. Tarnbé sió. Rehabilitada la caserna
ells van col.laborar.en els tre- durant aquells anys, i nova-
balls i salvaments. ment abandonada com a re-

No puc oblidar el meu res- cinte militar, I'alcalde Ferrer Pi
pecte, i fins i tot la meya admi- va sol.licitar del Capitá Gene-
ració de jove, per alguns oli- ral de la IV Regió Militar, gene-
cials que coneixia, que eren ral Solchaga, la devolució de
els pares d'altres nois' com )0, I'edifici al poble de Vilanova i la
companys de col.leqi. L'himne Geltrú.
del Regiment, de sentir-lo can- .Aconseguit aquest propó-
tar, ja l'haviern aprés i avui, sit i després d'una enquesta

, després de 70 anys, encara el pública feta a través del-DlARI
recordo. Deia aixi: Treviño es DE VILANOVA, I'Ajuntament
mi regimiento / por él juré la va acordar transformar I'edifici
bandera! lo quiero como a mi en pavelló esportiu, com és
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encara ara, al mate ix temps
que hi ubicava altres serveis
com el dipósit de presos, el
magatzem municipal o l'Escola
d'Art.

Pel que fa al projecte
d'enderrocament de la caser-
na, voldriaexpressar la meva
opinió. Crec que totes les mi-
llores que s'han anunciat po-
den fer-se sense I'enderroca-
ment. És un edifici antic i his-
tóric que pot tenir moltes utili-
tats. Seria burlar-nos del sa-
crifici que van fer els nostres
avantpassats per aconseguir
la caserna. Pensem que els
pobles que destrueixen els
seus signes d'identitat perden
laseya historia.

Una anécdota
histórica

Quan es va procla-
marlall República, el14

. .. d'abril de 1931, un desta-
cament del Regimiento
de T reviño format per un
tinent i diversos soldats,
alguns d'ells de Vilanova,
Jan sortir a lIegir el Bando
corresponent. Presen-
tant armes amb la
baioneta calada, el tinent
va procedir a la lectura i,
al final. en donar els crits
de 'ritual, en lIoc de dir
Viva España i Viva la
República, va dir Viva
Españai Vivael Rey, tan
gran era el costum de
tota la seva vida de servei
militar. L'equivocació va
provocar més aviat el
riure deis presents i no
va tenir conseqüéncies.
En les següents lectures
es va ler com cal i no va
. passar res.


