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excavats en terrenvs poc consistents, Altlies " ub erranis ereJil els que es recents són els que es van construir a
";¡ i tenien normaJment une.i\irlimensions consffü'ienJ) I'ioterior c;;j,elspous de les resultes de la guerra civil esponvolo

\\)erl(.o ~ 'i1. ~A'r-l

<;je dos melre,;¡ d' olcodc per Ib.\l}, coses. els'E1ualsja tenlen una especi- Els soterranis vilanovins es localitzen
.,d.'amplada i uná-;;lIargaria d'entre 8 i t<~ ficitdt ~eSclaro com~ refugi de per- principalment a la part de la Geltrú i
25 rnetres. Alguns, tenien ramifica- sones o com a lndref on amagar els a la part antiga de Vikmovo (entre el
clons < i norml?lmen'f, acabaven en objectes valuosos deis propletorls. torrent de la Pastera el carrer de Sant
una placeta rocono. Aquest punt ~el >. - ~ .., rOq<j Pere i els carrers de la Bomba,
soterrani podlo tenir incorporats- I finalll3ent taq¡¡fé hi havia" els tÚQels Marqués i Joaquim Mir),
bancs tallats €l 'lo-pr6pía roca, Altres. -'que_comunigaven una casa amb ttf,<o
d'2quesj.s :passad~ss0%Jenierc ~ona ~ altréto qt:r@"tenien sortida al camp i Aquesta mena de construccíons no

~-' mena""dé nínxQl1l excavat;¡,. el°' les ' que, "ervien com a via dsscopo-> són exclusives de,casa nUstra, Si, per
" ,I'¡; papili& ,que Roelieric'hav~r,;:-se,vit."per ,'" E9'ht,Aquesta és. segurament la una ''banda, en ~odem trobar en

poso8'"lIums d:Oli per a 18)1,llJminacfó,:rf fínalitat últirno que tenien la majoria ~ poblaeions veines com Cuoelles o
del clrcult, A€lDéststÚhelr¿¡ctVJelm~nt o 1,- de túnels constru'its a les cases ubi- Sant Pere de Ribes o Subirats, a
sdlellJuo tenir 'entrq€i " tap¡'dct~"" .•..cótíésJal sector del torrent de la "> Catalunya també n'hl han de locplitcuord 10\d

ró

NormalrqenUel se~ trgi~~e '<,0 J~er. °Pas~rEl, ''". ~ zats¡a Mataró, a Sabad"ElIl,9TEtrraS!l,ai
soto de la ~casa e 'qü~stiG5,eI'l>9.!tec-· 4:.;;: -: Boreelono. entre d' oltres. I anant uno,
cióbuncplqt;:a,p.,'Otisie'spqiexterior,,~~Tot'{gue n'és dificil la seva datació mica més enll~, també n'hi ha de ':J:rr

~."proper, Q ,'~, ~5,d;:' lI",,,,,'" ":~. t?¡t-cfap~nsar que els primers tÚ~eJs,i documenffJt b pa'isos com Fran<;:a;:t/
'e, , ~ , '- G·r,,~¡1i.w> ~""¡'.;,J;""i>,sotflrr®nis que es-ven excavar 'a la Europá Occidental i Central. ,,",'

~~ :. En~uant als¡seus" sos,ff;)p"é_(l'el':tQk'.,p nastra ciutat só ¡,del segle XVI. La ,0 ,

1t!F,once;"Clara Q<sevaflñ~litat boncretá,"...!ElI- ~ majoría d'ells es troben uOlcats a la \.0"7>- partir del treball " ubterranisde
~.grqt que tot fa 'nsar que sovlnt ser- -:::part més antiga 'e la clutot, Elsmé~ Vilanova i la Geltrú" de~ avier Virella

vieo com a tefug en cos de guerra~o ~ '; ;
e conñlcte armaf~ Tot i que alguQs .v - s

.,po<;:f~nhcver-estot ,constru'it <fa més
.•••." ~ ·,'d'un segle, n~nih'dd'altres que daten- -; ,"i",¡¡~I;;;",;';i-';r¡;...."...

~ f~~:?del perí0GJede la guerra civil esparzf~ ",,! ~
ti .Q. ""'~. ~,t -$ "'¡

C~'I>.lle, o dyoa, i e~ van edificar-com-a refugls -~ ••.••....,-~
correr e 1 qvana -'n1!'t~ tEi.. r.a ii

~ centro I'ptac ae[ , 1<::Ir'lS;;fr(!]ñQ1l;:Jiste's,.:.:
• e, • Alguns d' oquesfs refugi:;- es troben ~

e Bo/me ~ .: ublccts sota de la pla<;:o de lqVllo i ~
s '"""'" k~ . m, l'é -gl§sfe le!e>S®rrj;AlIlt€lní..-Esa m -

- creii que una altra;part dcquestes
" e construdctons estbyerf pensades

com a resguard d~ co'rítra~andistes
'\0 df3JinquenJ2;.Piií1?'d' gqw,lf.§t~m~~ hi

havia les coses de la zona de.:.G1cfii\lat,
jo les quals, scvint. comptaveñ amb
túnels que CiScrven els contrabandis-
tes. i que servi~ de conducte per
passar les rnercddertes.I.tornbé hi ha
qui diu que q,quests indrets eren
amagatall de grups de culté i de sec,-
tes r§?Jlgips~s~lsJrl(jestines..

• ,- I.<~' .:i;;:-~"'~r- j,o '¡i:~o::Jl&~¡;}\ ~,~ .~

Una_de les finalitats (reols o no) que ~
més famosos horrfet els soterranis de 'o

casa nostro és la que -'explica que "
aquest ~()els connectaven els có?1-
vents de la cíutot entre ells i amb
<1:GlS!3,S-de crnllles benestants de
Vilañova. To i-qOe9 sembla que rr6'<DI~tim

ment aquest ¡QrgLi,mentno és vólld. 'el
misteri es va ir!li&\ara resultes d'unss
obres que es van fer a I'hort del con-
vent deis Caputxins, i on es van trober d

unes coves fins aleshores ignorades, ~

Pero defugint d'arguments més o, ,~ ~
menys fantasiosos o misteriosos, sem~ t '. f

t?la que el seu origen es troba en .0',,, t t· .1,
unes'motivacions molt més domésti- ['... ,
ques i practiques, 'Tot fa pensar que ' *1
eren resultat del sistema de construc- 1

ció cobons. Sembla que quan s'ecñ-
ficaven les/cases, els mateixos obrers '
treien la terra per aixecar les parets i
que, d' aquesta rnenero, anaven
quedant els diferents soterrórüs a soto, ,
deis hobltotqes.vA més id'olxó. els
espais que quedaven esdevenien
una cavitat suplementaria que tenia
com q finalitat l'er magatzem, fres-
quera o celler, entre d'olrres.

n
e
O"

"
,...

.,
D'entrcil La Vilanova subterróníc

rES

VILJ\N_VJ\
ILJ\~E[ Ú



LA LOCALlTZAClÓ DE LA
VILANOVA SUBTERRÁNIA

la Geltrú
1. Carrer deis Arengaders
2. Carrer de l' Argenteria, 10
3. ·Carrer de l'Arrnanyá. 26
4. Placa de l'Assumpció
5. Carrer de Bonaire, 16
6. Pujada del Cinto, 1
7. Carrer de la Rectoria, 3
8. Placa del Sagrat Cor, 1
9. Carrer de la Unió (Bar Nostálqic)

El Palmerar
1. Placa Llarga, 1
2. Carrer del Palmerar, 1
3. Placa del Pou, 7

Vilanova de Cubelles
1. Placa de l'Arxiprest Llorenc

Garriga, 1
2. Carrer del Campanar, 3
3. Carrer Major, 24
4. Carrer Major, 30-32
5. Carrer Major, 36
6. Carrer Major, 58
7. Carrer Major, 60
2. Carrer Major, 61
8. Carrer del Mig (antic magatzem

de "Productos Levante")
Placa de Pau Casals (correspon al
túnel catalogat al carrer del Mig)

9. Placa de Pau Casals, 5
10. Carrer de les Premses, 11
11. Carrer de Sant Antoni, 1-2
12. Carrer de Sant Pere, 26-28

Raval de terra
(Expansió cap a ponent)
1. Carrer de l'Aigua
2. Carrer de l' Aigua, 39
3. Carrer de Manuel de Cabanyes, 35
4. Placa del Cap de Creu
5. Carrer de Sant Francesc (cal senyor

Enric)
Carrer de Sant Onofre, 8 (corres
pon al túnel del carrer de Manuel
de Cabanyes, 35)
Carrer de Santa Anna, 29 (corres
pon al túnel del carrer de Manuel
de Cabanyes, 35)

6. Carrer de Tarragona (entre la
placa del Cap de Creu i el carrer de
l'Economia)

Raval de mar
(Expansió cap a migdia)

Carrer deis Caputxins, 13
(veure carrer de Sant Joan 18)

1. Carrer deis Caputxins, 18
2. Carrer deis Caputxins, 37
3. Carrer deis Caputxins, 44

Carrer de Cervantes, 7 (veure ram
bla Principal, 23)
Carrer de Cervantes, s/n (veure
carrer de Sant Gervasi, 41)

4. Carrer del Col·legi, 14
5. Placa de les Cols, 2
6. Carrer del Cornerc, 2
7. Carrer del Correu, 10
8. Placa deis Cotxes, 3
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Placa deis Cotxes, 4
Placa deis Cotxes, 6
Placa deis Cotxes, 7
Carrer deis Mercaders
Rambla Principal, 23
Carrer de la Providencia, 1
Carrer de Sant Felip Neri, 2
Carrer de Sant Gervasi, 36
Carrer de Sant Gervasi, 41
Carrer de Sant Gervasi, 52
Carrer de Sant Gervasi, 56
Carrer de Sant Joan, 18
Carrer de la Unió, 80
(veure carrer Providencia, 1)

El nord de la Vila
1. Carrer de l'Ametller
2. Carrer de Barcelona
3. Rambla de Sant Josep (Convent

deis Josepets)
4. Rambla de Sant Josep (Hospital de

Sant Antoni Abat)

La Vilanova moderna (1850 - 1990)
1. Carrer d' Anselm Clavé

(Escoles Pies)
Avinguda de Víctor Balaguer
(Biblioteca - Museu V. Balaguer)
Carrer de Colon, 7
Carrer d'Hernani, 26
Rambla de la Pau (el que era el
Club 24)
Rambla de la Pau (Can Pahissa)
Avinguda del Penedes (Camp
Municipal d'Esports)
Estació de la Rente

Refugis de la guerra civil
1. Placa deis Carros (amb entrada pel

carrer de Sant Sebastiá)
Carrer de la Llibertat (antics tallers
Citroen)
Rambla de la Pau (Factoria Pirelli)
Placa de· Sant Antoni (Església
Parroquial de Sant Antoni Abat)
Carrer del Tigre
Placa de la Vila (Ajuntament)
Placa de la Vila (antiga Escola
Industrial)
Placa de la Vila (Celler de Can
Sola)
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