
IL.LUMINACIÓ DE GAS DELS
CARRERS. VILANOVA FOU
LA TERCERA CIUTAT DE
CATALUNYA AMB AQUEST
SISTEMA

En la seva fabrica, I'any 1854
el Sr. Ferrer Vidal hi va instal.lar uns
qasometres per aconseguir-ne l'en-
lIumenat, i veient l'exit que allo te-
nia es posa en contacte amb l'Ajun-
tament, que en aquells moments
era presidit pel batlle Sr. Miquel Pi
(fill d'uns comerciants que s'havien
instal.lat a Vilanova procedents de
les comarques de la costa gironi-
na, i casualment era un avantpas-
sat del batlle que portaria a terme
I'acabament de la Rambla; ens re-
ferim a l'Antoni Ferrer Pi) i els

El IIhobbyll d'aquest estiu (25)

LA RAMBLA DE
VILANOVA -2-

proposa d'il.luminar amb gas els

carrers de Vilanova, que durant la
nit quedaven completament a les
fosques. Al mateix temps el subrni-
nistrament es faria extensiu als par-
ticulars i a totes les empreses que
ho sol.licitessin, tot demanant,

pero, que Ii fossin concedides les
aigües sobrants de regar els arbres
de la Rambla, aigües que provenien
del pou de la fabrica del Fenix.

L'Ajuntament, més que con-
tent, va donar-ti una resposta favo-
rable, ja que el Sr. Ferrer Vidal els
oferia moltes facilitats. Es van fer,
dones, les necessaries canalitza-

cions pels principals carrers de la
ciutat i el dia 5 de gener de 1855
es va i!.luminar una gran part de la

vila, aconseguint d'aquesta mane-
ra que Vilanova fos la tercera ciu-
tat de Catalunya en gaudir d'aquest

avenc.

Fou, dones, qracies a aques-
tes insta!.lacions de gas que eren

a tocar del Camí Xic, que la gent
cornenca a canviar-Ii aquest nom
pel del carrer del Gas, i amb aquest
nom el coneixem encara avui.

Malauradament, la fabrica del
Sr. Ferrer Vidal va patir dos incen-
dis intencionats que van fer que
quedés abandonada, tot i que més
tard va passar a mans de la Com-

panyia Mata i Pons.

El carrer de Ferrer Vidal (l'an-

tic Cami Gran, que sortia de la pla-

Rambla Principal. El quiosc de la Maria abans de I'any 1929. Foto: Arxiu Xavier Virella



ea deis Carros, on hi havia el "Por-
tal de Mar» i feia cap a aquest bar-
ri) en la seva part dreta va patir una
mutilació de cases habitades per
gent basicarnent marinera, com ho
demostra el fet que fos coneguda
cada casa per un renom. Aquests
renoms eren: cal Cabo, cal Cuar-
tero, cal Marlés, cal Xitus, cal Sa-
batera, cal Perona, cal Borrassa, ea
la Carmelita -que era una botigue-
ta de queviures-, cal Xato, la por-
teria de la fabrica que era cal Man-
co, dit així perque va perdre el brac
quan tancaven la porta de la fabri-
ca, o també a cal Tarragoní, una
descendenta de la qual és la nos-
tra consocia la Sra. Pilar Elias,
muller d'en Salvador Artigas.

Voldria esmentar que aquest
camí de Mar, segons el planol de
Vilanova de I'any 1370, cornenca-
va precisament molt a prop del nos-
tre local social, concretament al
carrer Nou o al carrer de Sant Pere,
que era on hi havia el Portal de Mar,
i naturalment passava carrer Co-
rnerc avall per «davant de casa
nostra».

També a la tacana marítima hi
havia unes cases que van haver-
se d'enderrocar i que eren ea
l'lsidret, cal Bap-bap, cal Manojos,
cal Vinrut, cal Victorino. També hi
vivien lIogaters coneguts com ara
el Pa Novell, el Sereno de Mar, el
Lluís de la Burra, o també cal Puca,
família que en una epidemia va
perdre quatre filles en pocs dies.
Hi havia també cal Ventosa, enca-
ra que els baixos d'aquesta casa
es van transformar en el que avui
és el menjador del restaurant Pei-
xerot.

Aquesta tacana marítima, que
no trigaria en transformar-se total-
ment, ja havia estat arranjada pel
que fa a les voreres entre els car-
rers de Ferrer Vidal i el carrer del
Gas durant el mes de rnarc de I'any
1943.

Tot I'enrenou que ocasionaren
les obres de prolongació de la
Rambla finalitza I'any 1957. Ha-
vien passat 142 anys des que es
va iniciar la Rambla a la part alta
de Vilanova, a més de 1200 me-
tres de distancia. Pero I'espera va

valer la pena; la nostra Rambla és
coneguda arreu de Catalunya com
la més lIarga del Principat, amb un
total de 1200 metres en línia recta.
I si des de la platja no es pot veure
I'església de Sant Antoni perque
forma un angle agut, sí que des de
la placa de les Neus es pot veure
el mar, un trosset de mar. I aquells
que no en tinguin prou, només els
cal enfilar la Rambla avall i cada
cop hi seran més a prop.

Aquesta Rambla al lIarg de la
seva historia ha tingut diferents
imatges. En el seu comenc;ament
tot era de terra, tant els vial s com
el passeig, i I'asfaltat es va fer per
trams.

A principis deis anys 30 es co-
menea a enrajolar els trams supe-
riors de la Rambla fins a la carrete-
ra i el mes d'octubre de 1945 es
feia el tram de la Rambla de la Pau.
Finalment, I'any 1948 es feia la pa-
vimentació deis dos laterals. A la
placa Guma i Ferran, que fa el xam-
fra i la cruüla amb la carretera, hi
havia plantades vuit palmeres, que
a I'hora de la pavimentació es van
treure.

Pel que fa a la il.luminació, el
gener de I'any 1918 s'estrenava
I'enllumenat amb lampades incan-
descents. Anys més tard, amb tota
la Rambla asfaltada, ocasional-
ment es convertia en pista esporti-
va on es feien curses de patins i
també de bicicletes. A cada costat
es van plantar els plataners que
avui podem contemplar i que eren
regats rnitjancant un rec que co-
mencava al capdamunt de la Ram-
bla i I'aigua anava baixant i omplint
els escossells al voltant de I'arbre i
continuava avall. En arribar a la tra-
vessia d'un carrer, un sifó feia pas-
sar I'aigua per sota a I'altre costat.
Aquest fet de regar els arbres era
una distracció per a la canalla, que
posavern a navegar les barquetes
de paper i les velern marxar rec
avall, i si no hi havia barqueta cap
problema, una fulla de I'arbre tam-
bé servia i més d'una vegada les
sabates també anaven dins el rec,
encara que aquestes no suraven.
De totes mane res, la canalla de
Vilanova d'avui en dia encara po-
drien practicar el joc de les barque-

tesen el tram de Rambla que va
de la c~rretera fins ala platja, sem-
pre i quan algú hi deixés córrer I'ai-
gua de tant en tarit. •

TOPONíMIA DEI LA RAMBLA

Mentre s'anava construint la
Rambla de mica en mica, els vila-
novins I'anomenaven Rambla del
Centre, nom que indicava la seva
ubicació urbana, pero a partir de
I'any 1858 es va cornencar a utilit-
zar la denominació de Rambla Prin-
cipal, nom prou eloqüent que de-
nota la importancia que donaven a
aquesta via. Aquest nom va ser
substituit I'any 1931, en plena re-
pública, pel de Francesc Macla,
amb la descoberta d'una placa el
dia 29 de novembre i amb ·Ja pre-
sencia del mateix Francesc Macla.
L'any 1939 se Ii va tornar a canviar
el nom, aquesta vegada se Ii va
imposar Rambla del Caudillo, refe-
rint-se al títol que va adoptar el ge-
neral Franco, i finalment, I'any 1978
recobra la denominació de Rambla
Principal.

ELS PLATANERS

Aquests arbres van ser triats
per embellir i ombrejar la Rambla i
també molts altres pares i jardins.
Els que hi ha plantats a la nostra
Rambla bé prou que ens poden in-
dicar les diferents etapes emprades
en la seva construcció, si tenim en
compte el volum del seu tronco Els
més antics, i per tant els més grui-
xuts, són a la part alta del passeig i
contrasten amb la joventut que de-
noten els que varen ser plantats a
la part final de la Rambla i tenint en
compte que ara s'ha fet una tria deis
arbres vells i malalts que han estat
substituits per d'altres més joves.
Mentre van tenir el passeig de terra
i els regaven, els arbres no van te-
nir cap problema i es van desenvo-
lupar formosament, pero amb les
successives transformacions dona-
des al passeig i la supressió del reg
programat, hem comprovat com ara
un ara un altre molts deis plataners
s'han anat morint i encara que han
estat replantats per d'altres joves i



sans, els plataners de la Rambla no
fan goig.

ELS ROSERS

A principis deis anys 50, es van
plantar rosers d'emparrar al costat
deis plataners. Aquests rosers van
viure i es van desenvolupar a ple-
ret i la Rambla es va perfumar i
embellir a dojo amb torea satisfac-
ció deis seus velns en particular,
que els mimaven com si fos una
part del seu jardí, i de tots els vila-
novins en general.

Les roses no es podien collir i
si algun agosarat ho havia fet i era
descobert se Ii imposava el castiq
d'escombrar la Rambla, cosa que
en més d'una ocasió deien els seus
vems que va succeir.

A cada primavera la florida era
notícia i el «Diario» se'n feia resso.
Així en el publicat el dia 13 de juny
de 1953 hi ha una poesia de la qual
reprodu"im un fragment:

Abrazadas al árbol las rosas
sonreian,

con femenina gracia no exenta
de ternura,

mientras la vieja savia de su
tronco sentian,

latir con fuerza bajo su
corteza ruda.

J.A. Ri-

cart Forment

Com totes les
coses, els rosers
necessitaven un
manteniment i unes
atencions que no
se'ls van donar i es
van anar morint a
mesura que eren
atacats per tonqs i
que es feien vells.

QUI FOU
EN JOSEP
FERRER I VIDAL

El mes' de se-
tembre del'any
1917 es van cele-

brar uns Jocs Florals a Vilanova i
s'hi van presentar els joves vilano-
vins Josep Carbonell i Rovira i Joan
Orriols Batet amb la biografia del
Sr. Ferrer Vidal en coincidir amb el
centenari del seu naixement, que
ocorregué el dia 31 de juliol de 1817
i que va morir a Barcelona el dia 9
d'octubre de 1893.

Josep Ferrer i Vidal va néixer
al barri de la Marina i era de família
torea humil, de manera que de jo-
venet va aprendre I'ofici de boter a
la casa «En Hafeló». Com que te-
nia aptituds, va aconseguir estu-
diar i ho va fer tant a Vilanova, amb
el Calcul Mercantil i la Teneduria de
Llibres, com més tard a Barcelona,
on va desenvolupar les ciencies de
Física, Química i Mecánica, Amb tot
aquest bagatge no era estrany que
I'any 1838, quan ell en tenia 20,
agafés l'encarrec de tornar a fer
funcionar la fabrica de filats Roquer,
Gurna i Cia, que feia anys que es-
tava parada. Aixo fou el cornenca-
ment de la seva intensa activitat
industrial que li porta paral.lelament
I'oportunitat d'esdevenir, anys des-
prés, un patrici vilanoví.

Quan es va fundar la Caixa
d'Estalvis de Vilanova, a més de
contribuir a la compra del mobiliari
i del material que es necessitava
de Ilibres i llibretes, va regalar a

cadascun deis seus obrers una lIi-
breta amb una imposició de 40 pes-
setes.

L'any 1869 va publicar alguns
treballs sobre els temes que ell do-
minava, com eren els economics,
sobre la borsa i el filar i teixir.

A part de ser Diputat a les
Corts per Vilafranca i Barcelona, va
ser Senador Reial i Diputat provin-
cial, president de l'Ateneu de
Barcelona i va ser vocal o president
de moltes altres empreses, com ara
els F.C. del Nord o la Caixa d'Es-
talvis de Barcelona. Tanquem
doncs aquí una lIista que podria ser
molt lIarga. Els seus merits van ser
recompensats amb I'atorgació de
«La Encomienda de Carlos 111»i
«La Cruz de Isabel la Católica».

EDIFICIS DE LA RAMBLA

La Rambla ha tingut edifica-
cions de tot tipus, de les quals en-
cara podem trobar una mostra de
cada. Com que aquest passeig ha
estat un Iloc de molta concurrencia
de gent, els locals comercials s'hi
han anat introduint de mica en
mica. També ha estat un lIoc esco-
lIit per a la instaLlació de centres
d'esbargiment, encara que alguns
amb el temps hagin desaparegut.

1
Rambla Principal. Encreuament amb la rambla Ventosa, a la playa Gumá i Ferran. Es pot apreciar /'enllumenat amb fanals de gas.
Foto: Arxiu Xavier Virella
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Tres d'aquests centres estaven
dedicats basicarnent al cinema i per
ells hi ha passat la major part de la
població de Vilanova. Ens referim
als cinemes Diana i Bosc, que te-
nien una gran cabuda ja que supe-
raven amb escreix el miler de per-
sones; el primer acollia 1286 per-
sones, el segon n'acollia 1564, i el
tercer, el Principal, té una cabuda
molt més redutda,

Pero com que I'evolució no
perdona, el cinema Diana, que en
principi havia estat conegut per
«Teatro Artesano», va desaparéi-
xer I'any 1989 i el cinema Bosc es
va transformar totalment, desapa-
reixent així la portalada i al seu cos-
tat la guixeta, que tot era de pedra
picada; el dintell donava entrada al
jardí, amb el terra de grava pel qual
s'accedia a la sala de projeccions.

EL QUIOSC DEL SOL
O DE LA MARIA

Hi va haver uns quants anys
en qué a sobre el passeig de la
Rambla hi havia instal.lats uns
«quioscs- constrults per a vendre-
hi diaris i revistes, pero no van tri-
gar gaire a servir-hi café i altres
begudes als vianants i amb el
temps hi van poder fer una mena
de galeria envidriada on durant les
tardes asolellades d'hivern s'hi po-
dia veure els «cafeters- vilanovins
fent-Ia petar tot arrecerant-se del
fred.

Aquests «quioscs- van tenir
una vida de poc més de 50 anys,
van néixer I'any 1898 i van tenir un
gran ressonancia al «Diari- d'aque-
lIa época i també a nivell popular.
El primer vilanoví a administrar-lo
va ser un tal Parcerisas, pero no
tirava gaire i als dos anys el va tras-
passar a un tal «Biel- i aquest a un
tal «Pepitu», de cognom Urgellés,
que al cap de pocs anys se'n va
anar a América i fou lIavors que el
bar -ja que lIavors només s'hi ser-
vien begudes- va quedar a mans
de la seva dona, que es deia Maria,
i el poble així el va batejar.

L'any 1929 es va enderrocar i
es va desplac;:ar al davant del n. 33
de la Rambla i se li va donar la for-

Rambla Principal als anys 50. Baflada de sardanes a la Festa Majar. Foto: A. Zerkowltz

ma de galeria envidriada en la qual
hi van intervenir per a la seva cons-
trucció els industrials vilanovins
Srs. Garí, Borbonés, Balaguer i
Comas, i el 1942 va passar a mans
del Sr. Caries Garcia fins a la seva
desaparició de dalt del passeig es-
devinguda el mes de juny de I'any
1954. Aquest quiosc tenia un «qer-
rna bessó- al capdamunt de la
Rambla, el Canaletes, que va és-
ser enderrocat el dia 31 de marc;:
de 1955.

PERACABAR
«RAMBLA»

El filoleq Joan Corominas fa 34

anys que va estar al poble de Les
Useres, comarca de l'Alcalatén, i es

va trobar que parlaven de la Ram-
bla, Rambla Viuda i Rambla de la
Viuda en referir-se a un torrent de

les afores. Corominas sobre aquest
nom tan curiós dóna unes aclari-
dores informacions. El mot arabio
«rarnla», adjectiu femení que té el

significat de 'seca, estéril', passa a
especialitzar-se en dos sentits: com

a curs sec d'un riu i per tant un riu
estéril, i també en I'accepció de
«dona ja estéril que no tindra més
fills». «Es compren que en pregun-

tar als moriscs com se'n deia
d'aqueix curs d'aigua -normal-

ment sec- i responent aquests
'ramla', certs repobladors que sa-
bien un poc l'arab entengueren que

els moros la qualificaven de «viu-
da» i ho traspassaren al catala»,

Voldria fer esment finalment de
«les passeres». Els que hem co-
negut els carrers sense asfaltar re-
cordem que les passeres eren uns
blocs de pedra plans i ben fets,
d'unes mides aproximades de 30 x
40 cm, posats per passar d'una
vorera a I'altra sense haver de tre-
pitjar la pols o el fang i separades
I'una de I'altra a la distancia d'un
«pas- de persona. Naturalment
tots els carrers que fan cap a la
Rambla tenien les seves «passe-
res».

Joan Lluís Sivill i Vergés

Bibliografia:

ANALES DE VILLANUEVA y
GELTRÚ (1850-1880). José Maria
Freixa Olivar.

VILANOVA I LA GELTRÚ. Imatges
de la Ciutat i de la Comarca. Albert
Virella i Bloda.

ELS CARRERS DE VILANOVA,
Vol. 2. A. Castells, J. Sabater, J. Vi-
rella.

ELS CARRERS DE VILANOVA,
Vol. 4, V. Carbonell, A. Castells, J.

Sabater.

Arxiu Diari de Vilanova, Primavera
1954.

A PEU PER L'ALCALATÉN, Josep
M. Espinas, 1996.


