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Es fa difícil de calcular l’edat dels personatges antics. Les litografies, els quadres, les 
primeres fotografies… La dona que m’observa des d’un oli de marc oval tenia més de 
setanta anys quan la pintaven?, tot just acabava de fer els cinquanta?, o potser només 
en comptava quaranta?

El retrat que presideix la Sala de Juntes de la Casa d’Empara té una remarcable 
semblança amb l’altre —i únic?— testimoni gràfic conservat de la dama que mira al 
buit serenament, un xic trista o espantada. Parlo d’una litografia de l’època, que la 
reprodueix en la mateixa postura i amb un vestit idèntic, encara que amb una expres-
sió força menys personal. L’un és la còpia de l’altre, penso, però el quadre resulta més 
suggeridor: plasma una dona encarnada, creïble.1

Representa el bust —poderós, ample— d’una senyora corpulenta i de gran ossada, 
embotit dins d’una austera brusa negra i cordada al davant, que només un senzill coll 
blanc brodat i un fermall daurat i esquitxat de pedres aconsegueixen endolcir. Aquesta 
agulla, ben centrada a la gola, substitueix el primer botó i fa joc amb les arracades 
—també d’or i pedreria— que pengen discretament d’unes orelles que, tot i estar mig 
tapades pels cabells, intueixo grosses. El rostre que corona el conjunt és ample i apa-
reix marcat per profunds sécs. Unes arrugues gairebé esculpides que li confereixen una 
expressió abatuda, una mica cansada, i que segurament l’envelleixen prematurament. 
Perquè els cabells —partits amb una clenxa central i recollits en bandós per damunt 
de les orelles— són encara castanys.

1 Segons l’opinió de M. Galmés, el quadre és obra d’un tal Napoleón, a partir del gravat anterior. 

L’Arxiu
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La dona del retrat té unes faccions regulars, un xic desvirtuades enmig del traçat de 
línies que senyoregen la cara. Només hi destaquen els ulls, també castanys i de mirada 
franca —de nou dubto sobre si hi predomina la serenor o la tristesa—, que apareixen 
encerclats en dos ovals bessons: les celles i sengles ulleres fosques i simètriques.

L’habitació està en silenci, encoixinada per una suau penombra.
A sota —al jardí, als passadissos, a la gran sala d’esbarjo…—, en canvi,  la llum és 

forta i no estalvia cap detall de les figures que els poblen. Fa una estona, mentre puja-
va a la Sala de Juntes, he evitat de mirar-les. No volia destorbar el seu repòs tranquil 
o algun neguit inconsolable. Elles, en canvi, sí. Vells i velles han aixecat la vista per 
escrutar sense pudor la meva presència inesperada. Després, defraudades, han tornat 
a submergir-se en el seu univers tancat.

La mirada de la dona del quadre no els arriba. La majoria de residents de la Casa 
d’Empara desconeixen l’existència de la pintura i no han sentit mai el nom de la dama 
que s’hi representa. Ella, no obstant això, des del pis de dalt, els protegeix. Són allà 
perquè fa gairebé cent cinquanta anys pensà en ells i decidí d’emparar-los.

* * * 

Els dies començaven a escurçar-se sensiblement, quan la petita Magdalena respirà 
per primer cop l’aire de Vilanova i la Geltrú. Era el 28 d’agost de 1793, les acaballes 
d’un segle, el xviii, en què Vilanova se’ns dibuixa, encara, d’una manera força impre-
cisa. Gràcies a un cens ordenat pel comte de Floridablanca sis anys abans, el 1787, 
coneixem que la població tenia sis mil cent seixanta-un habitants: tres mil dues- cen-
tes cinquanta dones i dos mil nou-cents onze homes,2 però els escassos plànols que 
podem consultar del poble que la nena començà a conèixer —des del portal de casa 
seva, en les primeres passejades cap a l’església o la distant platja…— són més aviat 
dibuixos, gravats commovedorament naïfs i més pròxims a la faula que a la descripció 
científica. Reprodueixen un grapat de cases arraulides al voltant de dos campanars, 
unes grans naus amb capella adossada —podrien correspondre a l’hospital— i una 
única xemeneia elevada que fumeja, fora ciutat, a la zona de la Marina. Tot el conjunt 
apareix encerclat per una muralla baixeta, gairebé un muret, que no sembla que pugui 
defensar de res, però que defineix la població i la contrasta, enfront de l’estesa de mar, 
cel i camps que la circumscriuen i empetiteixen.

Sabem que la dona del quadre es deia Magdalena Miró i Alegret, que va ser ba-
tejada a la parròquia de Sant Antoni Abat el mateix 28 d’agost de 1793, que els seus 
pares eren Joan Miró Ballester i Maria Alegret i que va tenir més d’un germà i/o ger-
mana, tot i que les dades de què disposem són poques i sovint contradictòries. Així, 

2 Albert Virella i Bloda, Les classes socials a Vilanova i la Geltrú, el segle XIX (Barcelona, Dalmau, 1977).
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a l’arxiu de l’esmentada parròquia, al volum novè dels baptismes, hi trobem anotats 
quatre germans, tres més grans que ella i un de més petit, tots mascles i anomenats 
Francesc, Josep, Jordi i Agustí, respectivament.3 En canvi, un quadern manuscrit, 
anònim i datat el 1900, que es conserva a la Casa d’Empara, li atribueix tan sols un 
germà i una germana.4 Cap petjada de qualsevol d’ells o d’ella apareix a la resta de 
vida de Magdalena, i els termes de les seves últimes disposicions ens fan pensar que no 
la sobrevivia cap altre Miró Alegret, a l’hora de dictar-les. Resta, per tant, un primer 
interrogant obert: les esmentades referències són inexactes o tots els germans anaren 
morint, probablement a edats molt precoces?

L’any del naixement de la nostra protagonista, el 1793, no pintava gaire bé per 
a la majoria d’habitants de Vilanova i la Geltrú, si ens deixem guiar per una opinió 
trobada en un manuscrit anònim: 

Se nota que lo any 1793 fou un any molt dolent, que no se trobava blat ab diners y qui no 
se bascajava ab temps havia de menjar ordi dolent y lo blat va arribar en Vilanova a 158 
sous la quartera.5 

Tanmateix, una altra veu no tan anònima —es tractava de l’il·lustre Francesc de Pa-
piol i de Padró, quan responia al qüestionari de l’auditor Francesc de Zamora— havia 
proclamat tres anys abans, des de la llunyana i confortable llotja de la seva privilegiada 
situació: 

[…] Comúnmente hablando es la gente de este pueblo rica, porque los Hazendados venden 
a buenos precios sus frutos, el Comercio está en su punto, y todo lo demás sigue, como los 
jornaleros, que por lo regular ganan a buenos jornales, los niños que empiezan a trabajar 
(prescindiendo aun de los que están empleados en las fábricas) ganan por lo respective su 
buen jornal en el embarco de género que cuida el Gremio de Marineros, empezándolos así 
a aficionar al trabajo y a la marinería […] admite el mismo gremio para dichos trabajos y 
maniobras aun a los viejos, por poco útiles que sean, con que se aplican y tienen con que ga-
nar su pan: Las Mugeres y Niñas con hacer encajes, ganan sus buenos jornales, no perdiendo 
un punto de su trabajo, y es un primor viendo a las más laboriosas, que casi no comen, o 
guisado muy ligeramente por no dejar su trabajo, y por más que den mamar a sus niños, 
trabajan con los dedos, y por fin, cuantos gusten de aplicarse se ganan la vida y van bien 
compuestos en este país.6

Fos com fos, no creiem que la família Miró patís gaires problemes econòmics 
i, encara menys, que les seves dones i nens haguessin de sotmetre’s a tals «primors» 

3 Arxiu Parroquial de Sant Antoni Abat. (Dades facilitades per M. Lluïsa Orriols i Vidal.)
4 Registre de benefactors de la Casa d’Empara. Notes manuscrites conservades a la Casa d’Empara. 1900.

(És significatiu que en aquestes línies se la citi com a senyora Magdalena Gandaya, utilitzant com a cognom el 
nom de la sínia o «huerta» que posseïa per herència paterna i que llegà per a la seva conversió en asil.)

5 Citat a Ramon Planas. El Penedès i el Garraf. Vol. II: Comarques de Catalunya (Barcelona, Albertí Editors, 
1961). 

6 Albert Virella i Bloda, Les classes socials a Vilanova i la Geltrú, el segle XIX (Barcelona, Dalmau, 1977).
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 pluriocupacionals. El pare —en néixer la nostra protagonista, tenia prop de trenta-
cinc anys— feia de boter, segons consta en diversos documents de l’època. Però també 
podem trobar-lo com a colliter —forma part d’una relació de vint-i-dos colliters vi-
lanovins que l’any 1805 van signar una queixa perquè des de Vilanova s’embarcaven 
vins del Penedès, quan, segons el Real Acuerdo de 1781, s’atorgava l’exclusivitat de 
l’exportació als vins de Vilanova o de les altres poblacions del Garraf— i com a hisen-
dat que comerciava amb les Antilles. Joan Miró i Ballester apareix consignat en una 
llista de propietaris, amb una càrrega de sis-centes cinquanta roves de sucre que arribà 
el 23 de gener de 1813 a Ciutat de Mallorca. La mercaderia, procedent de l’Havana, 
havia esta embarcada a bord de la fragata Montserrat, que era guiada pel capità Josep 
Samà, de Vilanova i la Geltrú.7 Fins i tot en una relació de patrons vilanovins, que a 
partir de 1782 feien la ruta americana transportant vins i aiguardents, hi figura un tal 
Joan Miró,8 de qui no consta el segon cognom. Aquesta circumstància ens impedeix 
assegurar que fos el futur pare de Magdalena qui, com assegura el quadern manuscrit 
de la Casa d’Empara ja al·ludit, havia fet alguna estada a Cuba, on tenia parents molts 
pròxims.

Boter, colliter, hisendat, comerciant, patró… tot gira al voltant d’aquell anar i 
venir de Vilanova a les Antilles, d’aquell ric i controvertit món d’intercanvi comercial, 
cultural i humà que forjà una engrescada Vilanova i la Geltrú, la peculiar Havana Xica 
que la nostra protagonista coneixeria i viuria.

En qualsevol cas, la Magdalena nena, la Magdalena jove i la Magdalena adulta 
havien d’haver contemplat més d’una vegada el paisatge d’una platja atrafegada en la 
descàrrega de materials per als tallers dels boters, i en la càrrega de les bótes —buides 
o plenes— als vaixells que se les havien d’endur. I devia, també, resultar-los familiar el 
soroll lliscant d’aixes i ganivetes que «picaven» la fusta, o el dels cèrcols de ferro drin-
gant contra el terra dels tallers, quan passejaven pels carrers tranquils o, simplement, 
s’abocaven a una finestra. I, també, segurament, les nostres Magdalenes havien après 
a distingir l’aroma càlida de les estibes de fusta de roure i castanyer per a les futures 
bótes, de la més picant i enganxosa de cellers i fassines, on maduraven els caldos que 
les havien d’omplir.

Però la història del xix està farcida d’ensurts i moments crítics. Quan Magdalena 
estava a punt de complir quinze anys, Vilanova i la Geltrú va ser sotragada per l’onada 
expansiva de la guerra de la Independència. El mes de juny de l’any 1808, alguns vi-
lanovins s’erigien en sometent contra les tropes de l’emperador francès, Napoleó Bo-
naparte, que envaïen Espanya des de mesos enrere. Caigudes Barcelona i Tarragona, 

7 Albert Virella i Bloda, Vilanova i la Geltrú durant la invasió francesa (Vilafranca del Penedès, Institut 
d’Estudis Penedesencs, 1998). 

8 Xavier García, La vida marinera a Vilanova i la Geltrú (Barcelona, Selecta, 1980). 
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s’havia estès l’alarma per tota la comarca: corria la brama que l’exèrcit francès havia 
encerclat i calat foc a la vila de l’Arboç.

Vilanova mai no va ser una plaça d’armes i, per tant, no fou especialment casti-
gada, però els sis anys de lluita trasbalsaren el seu anar fent, habitualment tranquil i 
pacífic. Joan Miró i Ballester volgué estalviar-se —i estalviar a la família— les dolo-
roses commocions i incerteses de la guerra i marxà a Mallorca amb els seus fills, orfes 
de mare des de poc abans que comencés la invasió. L’illa seria el seu refugi fins que 
Vilanova —no fou ocupada de manera contínua per les tropes franceses, però patí 
diversos ensurts i la imposició de lliurar grans quantitats de subministraments i diners 
als invasors— recuperà el pols habitual.

El 28 de maig de 1814, els francesos abandonaven definitivament Barcelona i poc 
després els Miró retornaven a la seva vila natal. Magdalena tenia vint anys.

Res no sabem del que pogueren suposar per a la jove vilanovina els successius 
cops encaixats en els primers anys de vida: la pèrdua de la seva mare i, més que pro-
bablement, la d’algun germà o germana; la imposició d’abandonar la casa, el paisatge 
i gran part de les persones que havien abrigat la seva infantesa, durant els anys de 
la guerra del Francès; les condicions i circumstàncies de l’etapa mallorquina… Ni 
tampoc coneixem què li representà tornar a Vilanova i trobar-la indubtablement can-
viada, no tan sols pels anys i els esdeveniments succeïts, sinó per la seva mirada nova, 
transformada. Una mirada sens dubte transmutada, perquè havia marxat sent una 
nena i retornava convertida en dona. Només ens queda el recurs d’imaginar alguna 
estampa, d’intuir possibles sensacions, d’aventurar petites suposicions. La sorprengué 
el flamant enllumenat públic que substituïa les escasses i poc efectives teies que ella 
havia deixat sis anys enrere? Va mirar amb admiració i estranyesa els moderns fanals, 
que esquitxaven el terra fosc d’alguns carrers familiars amb taques de llum vacil·lant? 
Intuí que la guerra havia desvetllat insòlites urgències de seguretat, i que les autoritats 
locals intentaven satisfer-les amb la nova instal·lació? Tornà a la seva antiga casa? A 
què dedicà el seu temps de jove benestant? Preguntes i més preguntes… Les informa-
cions de què disposem són gairebé inexistents, o tan retòriques i condicionades que 
poc o res ens poden aportar:

[…] nuestra Magdalena llegó á la edad juvenil y á estar dotada de cualidades morales y 
físicas suficientes para llamar la atención de sus compatricios. Muchos fueron los jóvenes 
que pretendieron enlazar su mano con la de Magdalena quien obrando con la prudencia 
que exigía su virtud y su educación consultó con su buen padre asunto tan trascendental. 
Puestos de acuerdo, é invocada la gracia divina, eligieron al joven Cristobal Llanusa […].9

El jove —i pel que sembla «consensuat»— Cristòfol Llanusa i Vivó, també vi-
lanoví, havia estat batejat a la mateixa parròquia de Sant Antoni, l’11 de setembre 

9 Registre de benefactors de la Casa d’Empara. Notes manuscrites conservades a la Casa d’Empara. 1900.
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de 1780: gairebé tretze anys abans que la seva futura dona veiés la llum. Fill d’un 
altre boter, Gabriel Llanusa Milà, i de Gertrudis Vivó i Llampalles, era el tercer fill 
 d’aquesta parella —en total n’apareixen registrats set— que duia el nom de Cristòfol, 
la qual cosa fa pensar que els dos altres germans Cristòfols havien mort abans del seu 
naixement. Ens trobem davant d’una família de nissaga marinera i botera que hem de 
suposar benestant, si ens atenim a les relacions que mantingueren amb personatges 
de la vila i de la comarca que pertanyien a les classes més influents, i a alguns detalls 
coneguts del casament dels avis.

Tanmateix, malgrat l’abundància de dades existents de la família Llanusa,10 és im-
possible fixar la data, ni tan sols l’any, del casament de la nostra protagonista. Úni-
cament podem suposar que fou entre l’any 1815 i el 1820, ja que el matrimoni no 
consta ni en el registre de la parròquia de Santa Maria de la Geltrú ni en el de Sant 
Antoni, on es dóna la curiosa circumstància d’haver desaparegut el volum que corres-
pon als anys ressenyats més amunt.11

Magdalena i el seu marit, un ja no tan «jove» comerciant d’entre trenta-cinc i qua-
ranta anys, sembla que s’instal·laren al carrer de Pàdua, perquè el padró de 1824 dóna 
fe de la parella, censada al número 19 d’aquest carrer, juntament amb una cunyada, 
Ventura Llanusa —no figura en la relació dels set germans anteriorment esmenta-
da—, i una jove minyona que, casualment, té el mateix nom i cognom que la mare de 
la mestressa, la difunta Maria Alegret.12

A partir d’aquestes dates, entrem en una de les diverses zones d’ombra que esquit-
xen el recorregut vital de la nostra protagonista.

No tenim ni el més petit detall del dia a dia de Magdalena Miró en aquests primers 
anys de casada; només podem deduir que no va tenir, o que no la va sobreviure, cap 
fill o filla.

Per retrobar-la, hem de fer un considerable salt cronològic i situar-nos a l’any 
1831, quan, en morir el pare —novament aquí topem amb discrepàncies sobre la data 
i optem per la que consta a l’Arxiu Parroquial de Sant Antoni—, Magdalena, fidel a 
la voluntat del difunt, fa erigir una capella al cementiri, el vell somni de Joan Miró 
i Ballester. Res no es conservà d’aquella primera capella, que, cap al 1865, trobem 
ja en ruïnes. Bé, potser res no és l’expressió més exacta: se’n conservà la memòria i 
el  reconeixement del poble envers la família Miró, que havia volgut que el cemen-
tiri tingués capella. Quan el 1875 —feia gairebé tres anys que la nostra dama havia 

10 Gràcies a les investigacions de la historiadora M. Lluïsa Orriols a l’Arxiu Parroquial de Sant Antoni 
Abat, a Vilanova i la Geltrú, ens podem remuntar fins al casament de Joan Llanusa i Caterina Quadras i Oliver, 
pagesos, el 1699. 

11 Arxiu Parroquial de Sant Antoni Abat. (Aquestes dades, així com les corresponents a la família Llanusa 
i Vivó m’han estat facilitades per la historiadora M. Lluïsa Orriols i Vidal.) 

12 Padró consultat a l’Arxiu Històric Comarcal de la Geltrú. 
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mort— s’inaugurà solemnement una segona capella, subvencionada per Francesc 
Gumà i Ferran, s’instal·là a l’atri un mausoleu de marbre blanc —el retrobarem en les 
línies finals d’aquest relat— i s’hi traslladaren les despulles de Magdalena Miró i de 
Joan Miró, el seu pare.

Seguim, però, el fil de la història, tot i que la manca de dades ens obliga a fer un 
altre gran salt en el temps. La pròxima notícia que tenim de la nostra vilanovina, ens 
la situa a la primavera de 1850, en el moment en què Cristòfol Llanusa moria al seu 
domicili del carrer de Pàdua. Magdalena, amb cinquanta-sis anys, quedava vídua, sola 
i única propietària de les hisendes del pare i del marit. I novament, el silenci.

Mentre la vila vivia uns anys cabdals que la trasbalsaven i transformaven, a cavall 
de canvis espectaculars i d’enormes convulsions, Magdalena Miró se’ns torna a fer 
transparent. O, potser, més exactament, se’ns fa opaca, s’enfonsa en l’ombra de l’ano-
nimat que l’època reservava a una vídua acabalada.

Des d’aleshores fins al dia de la seva mort, viuria lliurada a la supervisió i admi-
nistració de les seves propietats —administració normalment delegada en qualsevol 
persona de sexe masculí que s’hagués fet mereixedora de la confiança de la dama en 
qüestió—, i a algunes accions pietoses i benefactores.

Hi ha notícia que era una persona virtuosa, habituada a fer obres de caritat en forma de 
donatius a persones necessitades.13

Legó también al fallecer 2.000 duros para limosnas y obligación que uno de sus here-
deros diese ocho reales a cada uno de los pobres que saliesen del hospital, limosna que ya 
practicaba en vida. Daba también cada año cuatro reales a cada uno de los asilados, en el 
acto de administrar el viático.14

Sin padres, y sin esposo, quedó Magdalena dueña de si misma y de la cuantiosa fortuna 
que poseía. Si edificante fue durante su juventud y su matrimonio, edificante fue en su viu-
dez. Su carácter afable, la sencillez en su trato y la caridad hacia los desvalidos le obtuvieron 
una popularidad asombrosa. El nombre de la Sra. Magdalena Gandaya15 era conocido y 
respetado por todas las clases sociales de la población. Su casa estaba siempre abierta para 
todos, disfrutando de placer inexplicable siempre que podía reunir en su huerta, hoy trans-
formada en parte de la Casa de Amparo, á sus amigas de la infancia, á sus vecinas y espe-
cialmente gozaba cuando la rodeaban las hijas jóvenes de todas ellas á las cuales  procuraba 
alentar en la virtud, después de obsequiarlas con algún atractivo. Otros ratos ocupaba reci-
biendo á familias pobres, ó en visitarlas en sus desmanteladas habitaciones.16

13 Francesc Xavier Puig Rovira, Diccionari biogràfic de Vilanova i la Geltrú (Vilanova i la Geltrú, Ajunta-
ment, 2003). 

14 Freixa i Olivar, Josep M. Anales de Villanueva y la Geltrú (1850-80) (Vilanova i la Geltrú, Imp. Soler, 
1959).

15 Observeu com s’ha produït un desplaçament semàntic del nom de la sínia al cognom, que aquí substi-
tueix. 

16 Registre de benefactors de la Casa d’Empara. Notes manuscrites conservades a la Casa d’Empara. 
1900. 
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Comentaris en diferents registres —provenen de diversos autors, èpoques i inten-
cions— que, tanmateix, conflueixen en el dibuix d’aquesta imatge estereotipada de 
vídua virtuosa. Estereotip que, malauradament, dificulta el coneixement real de la 
dona que s’amagava al darrere.

Però, i mentrestant?, què passava a la seva ciutat?, què succeïa a la Vilanova i la 
Geltrú d’aquesta tot just estrenada segona meitat del segle xix? De tot, i molt inten-
sament.

En primer lloc, patia, tot i que de manera una mica tangencial, uns esdeveniments 
polítics que es desencadenaven a un ritme trepidant a l’Estat espanyol. La tranquil-
la alternança entre els dos poders (els monàrquics conservadors —carlistes— i els 
progressistes —isabelins—) que, amb predomini del primer, s’havien anat disputant 
el poder s’havia vist trencada, en iniciar-se la dècada dels seixanta, per una rastellera 
de conspiracions, caigudes i reinstauracions de la monarquia, períodes republicans 
i guerres civils. Si bé Vilanova i la Geltrú no era l’ull de l’huracà dels conflictes que 
s’hi succeïen, n’hi havia que l’esquitxaven i hi repercutien significativament. Vegem-
ne, si no, a tall d’exemple, el rastre que els temps inestables van deixar en la política 
municipal: Magdalena Miró va ser testimoni de com, entre el 1850 i el 1870, la vara 
d’alcalde canviava de mans divuit vegades —gairebé un batlle per any!—, a compàs 
d’una música que s’orquestrava molts quilòmetres cap a l’interior.

Tanmateix, els principals moviments i sotracs de la vida vilanovina corrien per 
altres vials. Malgrat que la població havia patit alguns aiguats i torrentades, diverses 
plagues de les vinyes —devien afectar les collites de les propietats de la nostra prota-
gonista?—, la terrible epidèmia del còlera de l’estiu del 54, que se saldà amb un balanç 
de més de nou-cents morts i que portà la població a situacions desesperades —Magda-
lena la va viure atemorida?, fugí cap a algun dels seus masos?, restà a casa tancada amb 
pany i clau?, li suposà alguna pèrdua humana o econòmica?, hi col·laborà atenent els 
malalts i damnificats?—, períodes de sequera, pedregades…, Vilanova i la Geltrú con-
tinuava creixent i s’havia transformat en una de les viles costaneres més importants. 
Sobretot, la primera dècada —entre l’any 1850 i el 1860— havia transcorregut sota 
el signe de l’expansió. Un enorme salt demogràfic donava, al cens de 1857, la xifra 
d’onze mil tres-cents noranta-cinc habitants, gairebé el doble de la mítica referència 
dels sis mil cent seixanta-un, que, com ja hem esmentat, ordenà registrar el comte de 
Floridablanca el 1787, sis anys abans de néixer la nostra Magdalena. Aquest fort ritme 
de creixement s’alentí, no obstant això, en la segona dècada, frenat pels  successius 
conflictes i la percepció d’incertesa que se’n derivà. Un seguit de crisis polítiques, 
econòmiques i socials incidiren en la ciutat, impedint-ne el creixement vegetatiu i 
propiciant l’aparició d’un fenomen d’emigració cap a altres contrades del país, on tot 
feia preveure que s’obtindrien unes condicions de vida més favorables. Anys a venir, ja 
cap a finals de segle, aquesta emigració s’aguditzaria, fins a l’extrem que es calcula que, 
entre el 1885 i el 1900, van abandonar Vilanova i la Geltrú unes sis mil persones. Un 
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rector de la Geltrú, abonant-se en el vidre fosc del pessimisme finisecular, llançava des 
de la trona la profecia que als carrers de Vilanova creixerien herbes, mentre els llops es 
passejarien pel mig de la Rambla.

Però Magdalena Miró ja no hi seria, en aquest comiat del segle, fosc i inquietant, 
i els anys que ens ocupen tenien un aire ben diferent.

L’augment d’habitants a la dècada del cinquanta tingué com a conseqüència un 
remarcable creixement urbanístic de la vila. Vilanova i la Geltrú s’eixamplà i s’esten-
gué com una taca de tinta sobre una superfície poc permeable. L’impuls dels «ameri-
canos», que retornaven enriquits i frisaven per transformar les seves viles natals amb 
el poder de les fortunes conquerides, es traduïa en importants projectes i obres arqui-
tectòniques i ornamentals. Així, Vilanova es veié beneficiada amb l’edificació d’unes 
escoles als terrenys de l’antic convent dels caputxins, i la consegüent urbanització de 
l’actual plaça de la Vila i dels carrers de les rodalies; amb la prolongació de la Rambla 
i del carrer Sant Gervasi; amb l’inici de la Rambla Transversal… La ciutat es dilatava 
i s’expandia, saltava els límits de les antigues muralles i s’escampava per la banda ori-
ental de la Rambla cap al barri de la Marina… Algú arribà a comparar els nous traçats 
amb els de l’Eixample barceloní. S’aixecaven, com a mostra de progrés i modernitat, 
alguns edificis carismàtics: el Círculo Villanovés, a la plaça de les Cols; la Peixateria 
—en uns terrenys cedits per la parròquia de Santa Maria de la Geltrú a l’Ajuntament, 
amb la intenció que les dones no haguessin de vendre el peix pels carrers—; l’església 
de la Immaculada, en un primer moment anomenada de Santa Maria del Mar; la 
casa Ramona i Maynés, a la plaça del Cotxes; la Casa Samà i les Cases Consistorials. 
Paral·lelament, s’obrien noves escoles que pretenien donar rèplica a la diversitat de 
necessitats i demandes educatives que els nous temps plantejaven (les esmentades 
escoles de Josep Tomàs Ventosa, les de les monges de la Divina Providència i de la 
Puríssima Concepció, el Centro Instructivo Villanovés, per a joves obrers, l’escola de 
Sant Tomàs, de segon ensenyament…) i se succeïen tot un enfilall de contrarietats 
que retardaven l’establiment de les Escoles Pies a la població. També en aquest perío-
de, el 1853, s’esdevenia el trasllat i l’ampliació de l’Hospital des del carrer dels Estudis 
fins a l’antic convent dels carmelites, abandonat anys enrere com a conseqüència de 
la desamortització de Mendizábal.

Canviava l’aspecte de la ciutat, el pols dels carrers i la vida dels seus habitants. A 
banda de les millores educatives i sanitàries, s’introduïen tota una sèrie de serveis, 
adreçats a fer la vida dels vilatans una mica més confortable: la gradual substitució 
dels antics fanals d’oli —aquells fanals que, suposem, havien meravellat la jove Mag-
dalena, en tornar de la seva estada mallorquina— pels més moderns i avançats de gas, 
i, sobretot, la tan esperada i desitjada portada d’aigües.

Quan, després d’alguns intents que no progressaren, el gener de 1861 es produí 
finalment l’arribada de l’aigua, el Diario de Villanueva ho celebrava amb l’entusiasme 
i l’ampul·lositat que l’esdeveniment i l’època comportaven: 
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