
APUNTS PER A UN ESTUDI DE MILLORA DE LA SITUACIO ACTUAL Cap.II)

Aquest segon capitol preten
donar contingut a la formulaci6
deIs districtes que formen el
barri de MAR segons el criteri
ja iniciat en el butlleti ante-
rior i que fp.ia referencia al
barrí de la Vila e .

EL BARRI DE MAR

Tal com ens apunta alqun historia-
dor local, no és pas forassenyat dir
que l'actual barri de la marina és
tan o més antic que la mateixa Vila-
nova. En efecte, quan el rei Jaume 1
va atorgar el 1274 Carta de Població,
va fer extensives les franqueses i
privilegis no tan soIs als que anes-
sin a poblar la vila nova de Cube-
lles, sino també als que s'assentes~
sin a l'altre poblat que s'estava
formant a ran de mar en el lloc de-
nominat ea Llacuna, fent referencia
~ l'existencia d"un estany o aigua-
moll. De fet, durant tot el segle
passat ssn conservaren vestigis en
l'Estany de la Geltrú, al capdevall
del torrent de la Piera i l'Estany
de la Ramusa, al final del torrent
de Sant Joan:

Uns quants camins unien els dos
poblats existents pero a mitjans
del passat segle s"ana accelerant
la urbanització de l'espai interme~
di fins a fondre's en un-sol nucli.
Tanmateix, els costums i les tradi-
cions eren ben diferents, adhuc la
parla es distingia clarament de la
vila fa només dos o tres decenis.

A criteri de l'articulista el
barri queda subdividit en vuit dis-
trictes que, després d'esmentar-los
argumenta somerament.

- Ribes Roges
- L"Estany
- Baix a Mar
- La Rajanta
- La Fassina
- La Sinia de les Vaques
- El Tra ío de G<}rbi -
- El Trajo de Llevant

El sector de RiBES ROQES comen~a
a urbanitzar-se a partir del 1910
amb la construcció deIs primers xa-
lets noucentistes a primera linia de
la platja. Amb el temps s'ha tra~at
una xarxa de carrers que l'ha conveI
tit en una zona semi-residencial. Ac
tualment són molts els vilanovins
que hi tenen llur residencia habitu
al.

L'obertura del nou pas sota la
via del tren n'ha millorat la comuni
cació, i encara ha de rebre un nou -
impuls quan s'acabin els treballs de
cobrició del torrent de la Ramusa.
Si bé és cert que els serveis hi s6n
escassos, també ho és que s'hi van
incorporant paulatinament.

En l'extrem occidental s'hi troba
l'establiment iberic i roma d'Adarró.
Des que les ruines han estat revalo-
rades i reivindicades, fet posterior
a la redacció del pla de creixement .
urbe de Ribes Roges, la ciutat té
plantejat el problema del conflicte
entre l'interes científic i cultural
de l"estudi i la conservació ~e les
ruines i els legítims interessos
deIs propietaris i veins de la zona

El toponim déu ésser bastant an-
tic, provinent del significat text~
al, si bé ha perdurat gracies a-la
torre de Ribes Roges, anomenada tam
bé La Pergola, situada a la riba dre
ta d'on desguassen l~s aigües del -
torrent de la Ramusa o de Sant Joanj
fou construida l'any 1874 durant la
segona guerra carlina, si bé ha so-
fert varies reconstruccions que han
desvirtuat el seu aspecte original.
Pitjor sort tingueren altres torres
de la mateixa epoca, s la pujada de
Sant Cristofol i a la carretera de
Sitges, que foren aterrades.

L' ESTANY ocupa el sector com-
pres entre el torrent de ia Ramusa
i la Rambla Pirelli. La població hi
és escassa ja que la fabrica Pirelli
n"ocupa una bona partj fou inaugura-
da el 1902 en el moment en que Vila-
nova i la Geltrú anava perdent el
caracter comercial i comen~ava el
desplegament industrial.
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Anteriorment s'hi situaven varles
,masies: la sínia Bou, la sínia Ber-
ruga, ia sínia Gralles i la sínia de
l'Estany qu~, com el nom indica, obe
1<'1a 1 "ex í st snc í a dun eat any o ai-
guamoll proper a la platja. La zona
litoral mediterr~nia compresa entre
Vilanova i la Geltrú i el Racó de
Salou consistia, amb petites inter-
rupcions, en un ecosistema que po-
dria caracteritzar-se per unes plat-
ges de sorra fina, un<'l franj8 de du-
nes i una altra molt més amplia d'
aigu8molls; aquest tipus d'ecosiste-
mes era propi de bona part de la cos
ta catalana i desgraciadament ara és
gairebé impossible trobar-lo. Era
l'estany de la Ramusa, si bé l'ori-
gen del nom és desconeix.

Fou el mateix Ferrer r,~idal gui, el
1854 va plantejar a la seva fabrica
una completa instal.lació p~r a la
producció del "gas de l'enllumenat~,
en principi per a donar llum a les
quadres i tallers de la seva indús-
tri, pero, després féu extensiva la
mil lora a tot Vilanova, canalitzant
el fluid pels principals carrers de
la ciutat; d'aquesta manera resulta
que la nostra població fou la trece
ra de Catalunya que va gaudir deIs
avantatges d'un semblant aven9. El
carrer del Gas recorda els gasometres
que existien tocant les parets de la
part dreta. El nom d'en Ferrer i Vi-
dal, donat al Camí Gran, pensem que
fou també fou en encert, en memoria
del fill de la barriada que va vita
litzar-la com cap 81tre.

La fa9ana que mira al mar ha si-
gut sempre <'Il1argassada i átractiva.
No ha perdut mai l'al.licient mal-
grat la construcció d'alguna nau gue,
<'Ivui encara, és la vergonya de la
ciutat. Actualment s'hi contraposa
la construcció del nou estatge social
del Club Nautic que donara una visió
més decorativa de cara a miqdia.

Quan el 1924 s'obrí la Rambla No-
V<'l comen9aren a construir-se tot un
seguit de casetes al costat esquerre
en sentit ascendent; aquest procés
s"atura qua n l"ajuntament facilita
descaradament i despotica l'adquisi-
ció deIs solars <'11 'empresa Pirelli:
fou oracticament una expropi<'lció ja
que si <'Ilgun propietari insinuava d'
oposar-s'hi 9utomaticament era con-
siderat insolidari i un mal vilano-
vi fins que havia de cedir davant
la pressió de l'administració loc<'ll.
Amb 1<'1prooxima desaparició de 1<'1
fabrica Pirelli i la conseqUent re-
cuperació deIs solara seqons ·hem
pogut <'Ipreciar en l'avanf-projecte
que s'ha presentat recentment, podra
auqment<'lr la densit<'lt de població d'
aquest<'l zona.

El nom generic de BAIX A MAR er<'l
entes per tota la població pel sec-
tor extes més <'Ivall de la via del
tren. D'on ets? de Baix a Mar; a on
vas? a Aaix a Mar et responien ine-
quívocament, si bé la primera ren-
glera de cases mereixia un nom més
específic com veurem sequidament.

Aquest ample districte s'exten
a banda i banda de la Rambla de la
Pau(Camí Gran), comprenent també el
carrer del Gas(Camí Xic) i els car-
rers Balears(Torrent de la Geltrú)
i Canaries(Cami Nou o Camí de Mar)
entre d'altres. Ha recuperat com
espai urba el solar de l'antiga Fa-
brica de Mar, fundada per Josep
Ferrer i Vidal i que va posar en
marxa el 1848; aquest<'l fab~ica trana
forma en gran manera la fesomia del
barri, li va donar profunditat,
doncs el que era un simple arrengle-
rament de botigues de boters i cases
de pescador s al llarg de la platja
es convertí en una populosa barri<'lda.

En l"argot mariner era perfecta~
ment definida una fragmentació en
dues p<'lrts: el TRAJO DE LLEVANT -fina
a 1<'1Fassina- i el TRAJO DE GARBI
-fins el torrent de la Ramusa-. La
partició s'establia davant de C81Vin-
rut, o sigui, el tros final del Camí
Gran. Entre la mainada <'Iquesta divi-
sió era encara més arrelada i deci-
dia el bandol on hom s'havia de si-
tuar en ela enfrontaments guerrillers
que se sucee1en a diario

50rt n'hi ha que hom hagi tingut
l'encert de donar el nom de la FA55I-
NA a un carrer de la zona. Amb aquest
estudi anem més enlla i gosem trans-
ferir aquest toponim per que definei-
xi aquest districte, situat entre el
carrer Canaries -antic curs del tor-
rent de la Pastera i que en aquest
lloc rebia el nom "El Cau de. la Gui-
neu" i la canalització actual de l'es
mentat torrent.

En una ressenya feta l'any 1790
per l'acabalat Francesc de Papiol s'
especifica que el primer que intro-
duí una fabrica de "pintados" fou el
principal soci Joan de Larrad. Es
tractava d'una praduccim anual de
7000 peces defil o de cató, pinta-
des d'una sola cara, la meitat de
les quals eren trameses a l'America.
En el cadastre del 1739, Pau Feu és
propietari de la pe9a nQ 71, de nom
"la s.ínia" ubicada justament aA més
tard fou edificada la casa Larrad;
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al seu entorn ohservem les peces
nº 68 i 69 que formen part de la
partida "l'Oficinél d'en Feu" i;
encara, la nº 70 al "Camp de 1
Oficina d'en Feu". D'altra banda,
Josep Ferrer i Vidal esment~, el
1883, que "establecida la fabrIca
a la orilla del torrente de la PI-
era, junto al mar, en la casa lla-
mada Completas donde existen toda-
vía algunos restos de aparatos pa-
ra hacer lejías y norias para la-
vnr ... II

•

possibilita la urbanització de la
~ona: s'hi han fet obres d'infraes-
tructura i la Generalitat ha sub-
vencionat la construcció d'un se-
qlJit d'habitéltq~s proteqits que pot
tenir continui~at. També recentment
s'hi ha construit una escola que
reo el nom de L'ARJAU (en l'argot
m~~iner defineix la maneta del timó
en una embarcació petita).

No fa gaires anys la SINIA DE
LES VAQUES formava tres edificis:
un assentat al capdemunt del cami,
construit quan tra~aren el ferro-
~~rril i enderrocat de fa poc; un
Rltre situat davant la Sinia de la
Palmera, on es traslladaren 81s
'nClSOVp.rs°en temps de querra i que
~na bomba enderroca, matant la mes-
tressa i d'altres familiars. El
tercer casal era el més antic i
també el més gran, conegut per Cal
[(oses. No qbstant, amb el temps se
1 'anomena la Sinia de les Vaques
DeIs animals que hi tenien.

Aixi, doncs, ~a SINIA DE·LES VA-
OUES és un altre toponim afortunat.
Amb els darrers enderroc~ments es

Quan la linia del ferrocarril
no s'havia construit encara, el sec-
tortor de l'estació l'ocupava uns
terrenys on s'hi feien extraccions
de terra arqilosa per a subministrar
les bobiles: El nom de la RAJANTA,
assignat a la porció meridional de
la Viél, deuria venir deIs talussos
de terra que con feria el mateix pro-
cediment d'extracció i on la maina-
da s'hi precipitava, s'hi arriava
o hé hi "rajava". Cal esmentar que,
a semblanGa de la Rajantél, una al-
tra zona que comprenia part de l'e-
difici de l'estació rebia el nom de
LA TERRERA. Si bé aquest districte
pot semblar reduit, se'l respecta
per la personalitat que ha sabut
conservar.

ANTONI SAGARRA 1 ~lAS
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