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Dosmunicipis es
fusionen a la fi

11I
avíem vist que Vilanova
creixia com I'escuma des

de la seva carta de
poblament al lIarg del
XIV. La vema Geltrú, toti

que no estava estancada, no pot seguir el
mateix ritme. Hi ha mostres de
I'endarreriment geltrunenc, pero s'ha de
ten ir en compte la seva naturalesa feudal,
la Geltrú estava lIigada aun senyor i a una
jurisdicci6 amiga. '

De totes maneres, l' encarcarament
del sistema no pot evitar que la ciutat vagi
creixent. A mitjans del segle XIV, laGeltrú
té tres-cents setanta-dos habitants, més
que Vilanova, Fa molts més anys que
existeix. El nucli emmurallat on estava el
castell i I'esglésiaja feia temps que havia
quedat petit. La Geltrú creixia extramurs ..
El Ravalet i el carrer de
l' Argenteria es van
dispersant més i més. Al
tombant del segle XV, .
davant aquest arnuntega-
ment d'habitatges, la rei-
na Violant fa enderrocar
casesi expropiarpatis per
separar-los deis murs del
castell. Es ~omens:a la
segona muralla.

De fet, hi ha una
gran activitat de cornpra-
venda de cases i horts en
aquella zona. Les cases
medieval s de la Geltrú
tenen totes un pati, un
hort i molt sovint u.n
corral. Alguna fins i tot
gaudeix d'un pou parti-
cular. A dins de cada llar
esbarregen sorolls i olors
d' animals i homes. El foc
esta ences, Les cases
s'apinyen una al costat
de l'altra. Els carrers són
de fang i les parets del
mur de nous carrers.

Quan es cornenca
el nou recinre em-
murallat, la Geltrú canvia
una mica el seu perfil.

S'inclou el que resta del
Ravalet i l' Argenteria
després deis enderroés.

. També entren el carrer
de les Roques, el deis'
Arengaders i el carrer
Bonaire d'on s'obre una
porta: la de Bassa. L' altra
porta es diu d'en Baila. r
Obre la Geltrú cap a la
zona del Palmerar que ja s'ha convertit en
la placa L1arga. En aquesta nava
fortificació algunes torratxes flanqiiegen
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El carrer de l'Argenteria, prova que la
Geltrú creixia mésenllá deisseusmurs,

L'encarcarament del sistema no pot evitar que la

Geltrú creixi més enlló de les seves muralles. Tot i

així, els geltrunencs volen deslliurar-se del seu

senyor feudal. Més tard, s'uniran amb Vilanova

CRONOLOGIA
133E>-1387: Regnat de Pere el
Cerimoniós
1364: L'enemistat deis Sanahuja
amb els seus súbdits fa que els
geltrunencs ofereixin al rei 10.009
sous barcelonins per passar a
domini reial
1375: Gueraude Sanahuja deixa
a Ferreró de Manresa al marge de
les seves muralles.
1396-1410: Problemes amb els
pagesos de rernenca
1402: Segon recinte ernmurallat a
la Geltrú.
1416-1458: Regnat d'Alfons el
Magnanim
1417: La Geltrú queda unida a
Cubelles i Vilanova

de tant en tant. Encara que
el circuit s'ha engrandit
molt, aviat la muralla tor-
na a tenir cases adossades.

A laGeltrú, el senyor
exerceix el dominio
Després deis Manresa,
diferents trarnits de com-
pra-venda porten el castel!

a mans de Berenguer de
Sanahuja. Els habitants de
la Geltrú tomaran a estar
sota la Corona d' Arag6.
Al 14171a Geltrú quedara
unida a Cubelles i
Vilanova.

Tornern a trabar-nos
. en moments de canvi. Les
revoltes remences comen-
cen aescampar-se. La gue-
rra civil eselata sota el
regnatde Joann.Vilanova,
la Geltrú i Cubelles seran
ernpenyorades durant la
guerra civil. Un cap
s'esmorteixi el conflicte,
Ferran II ja s'haurá casat
amb Isabel de' Castella.
S·'obre una nava etapa.

Vilanova i la Geltrú
tira endavant a remole deis
esdeveniments.' S'edifi-
.cara un campanar a Sant
Antoni, es fará una

fortificació per defensar-se
de l'atac turc a la costa, es
conreara vinya, s'exportara

vi de collita propia,
selaborará aiguardent ...
Pero,malgrat els seglesque
ens separen. de l'edat

rnitjana, encaraarapodem passejarpel carrer
de la Torre, deu segles després de que ha
fessin els primers geltrunencs.
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~Els '.
~ Sanahuia

L'enemistat deis Sanahuja amb els
seussúbdits és tal que la poblaci6 senceraes
mobilitza. Tots elsgeltrunencs units recapten
els sous suficients per comprar el municipio
Si tenim en compte els ingressos de la gent
del poble al XIV ensadonem de la gestaque
suposa recollir una xifra de tal magnitud.
Pero la forca de lagent mou rnuntanyes. Van
recollir diners fins assolir la xifra de 10.000
sous barcelonins. És la quamitat que
Sanahuja havia pagat pel feu. El rei accepta
la proposta i la Geltrú passa a jurisdicció
reial. Pero no sera definitiu. La lIibertat no
era per sempre. EIs pagesos geltrunencs
encara s'havien de tomar a veure's amb la
soga al coll altres vegades.
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