
Rorna~ic P~nedesenc el)

Introducció:

"
Oir, avui, que Cata1uny~ ha estat··

la peone~a de l'Ex~u~sionisme Cientíric no .. \"";.:i;,., '.' . ':
~~";11 .. ,és cap no~~tat. Oir, avui q~.e a Cata1unya es r·~,~~t~':·~í,r.t.ty.; ;

conserva m aj o rLt á rLame nt aquest esp,~t:it que ~,~~R~.~rtí,.
convertí l,'excursionisme en 'un de1s punta1s ,~\.Wi~ ,. ,. '~'"
de la nos~ra identitat co~ ~ pob1e ·ja·&s más comprom¡s.~ •

l.

• ¡" ..

rs potse~ per ~quest compromí~ hist~ric-ciocial qua ~ns
pertoca,'que e1s agosa~ats ( sortosament agos~rats.:.h~urí~m da

. . \dir) responsables del but11etí.de la Ta1aia ha~e~pres aquBsta
Lniciativa que s'astrena en e~ n6mero ~ue teniu a les m~n~i ófa-
rir a1s e~cursioniste~ la possibi1itat de ~oneixer (i, en consa-
qUencia, ~stimar) aqu;~t impo~tant ~lagat.da la nostra cultura
que és ;;art romanic. Par~ no amb un asperit particularlsta i

'esp'eci~litz~t, sinó com un vehicle más per 'a conelxer (1, en con-
seqUencia, estimar) aquesta, malgrat tot,'nació nostra.·

1 és que és'mol~ facil el pensar en la l~terrelació ex-
cursionism~/romanic:' el romanic és l'art'ru;~l, l'~rt ma~arlalit-
zat par' una ~cul'tura .que:vlsquá encarada 1 lm'~ars1'--en el ,~~mp, del
qua I vivia (millor, s?brevi~la) 1 en' al qualhl.haiJla ~ract1c~-..ment l'6nica possibilltat d'axistlr.· __ ~:

",' ..j
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1 és cart: observem aquesta vul t'arrt ena 'Jlarga :de restas
que hi ~a al Penedas' Hist~ric. Q~a'ntes eSglé~les'-~E~~a;'~9'ues t~o-
barem dins els nuclis urbans? Ben p'oque a ; 1 de' les"'~q~ehi ha,' una

, " - 4>

crelxament daIs po-
,1 ..·. ' i

<,

aclappra~ora ~ajor~a han astat engolid~s pel
,b,les~. ciut~,ts.

ts molt suggerent, doncs, d'aprofltar le~ excurs Lorie

I
l
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par podar fer la coneixenca d'aquest~ secularsve~tigls, des de
la camInada que Mns menera, costa amunt, a Sant miquel del mont-
me1l, flns a l'asfa1t .qua sobre les quatre rodes ens dura com si
res a Sant martí Sarroca.

.Permeteu-me, alxí, de f~r una modesta introducció a
aquast romanlc pen~desenc, si~ujnt-lo tant en el sau context his.
t~rl.c 1.soc1a1 com en 1 ~artíst1c.

•••• , ,,J , . ., ~
EL mARC"HISrtJRIC,

El temps del rom.a'nic &s, f ortaman t a Im en t , el de 1 'Alta
Edat m1tjana, 1 proc"ur'ant'apro'xim'ar":seencara més diríem que ocu-
pa el paríode ~ompr¡s antra a1s sag1es IX 1 XII.

Qua paSSB a Catalunya -1 al Penedes- en aqua~ta ¡poca?
En as~~~6ia és cina ¡poca: de lluita 1, con;aqaentment, d'insegu-

. .
rata'tl cal expulsar els 'sarraIns, els infidels ("turba pagano-
rum", turba de ~agans, eis anomenen sovint els dbcu~ents'del mo-
méjnt)" que 'des de princlpi 'del'set-cents s 'han ensenyori t de la
Peníns~la Ibarlca. Vegem-ho a ta11 telegrafic:

- apoca ca~olíngia:
.~

• B03, gracies a l'acció de Lluís el Piadós, rei de
Franca, queda'de1imitada definitivament la Catalun-
ya Valla: pel Nord els Plrineus,pe1 Sud i Oest la

.Í!nia'¡[iobragat-C~rdener":Sagre (el Paned¡s queda 1'0-

ra d'aquesta demarcació).
,-.

epoca de ~undacló de la Oi~astia C6mtal Catalana: ,
"

879-~90',,<Gu!rré "el Pelós repobla la Catalunya -Cant re I
• 897'· 'Gulfr~ mor en una topada con t aa e1s sarraIns., .,:.,....

"-epoca de
•.: <~.

.!" ,- -' ú-"

Guifr&II Borre11 l'S~nyerl
• ore~siva cap ~i Sud'que~~rriba f'in~ el Camp de Tarra-



gana. Fruit d'aquesta acció, es crea la marca del Pe-.
~edes (1) amb capital a Olardola (928).

~':ócupació de Queralt (928) i Santa Oliva (938). ,.i\)-

apoca de 80rrell II:
signatura .d'una .treva amb C6rdo~a= pardua dal C~mp da
Tarragona, par~ consolidació de la marca del Paned~s
(repoblaci' de Sant martI Sarroca, miral1es, Castellet,.)
985, razzia (2) d'Al-mansur que arriba a destrúir 8ar-
celona. El. Penedes en rep les conseqílánc'Lae i 'és da-
vastat (destrucció de collites, castells, esglésias,
captivitat de nombrosos habitants, ••• )

apoca de Rampn Borrall:
• continua,la tasca repobladora (Vilademagar, mediana, ••).
• duas razzias sarrarnas, par~, novamant assalan i de-

vasten el Pened¡~: la deIs volts de l'~ny 1.000 (que,
havent passat pel Penedas, puja pel Llobregat,.i arri-
ba a manresa) .L la d "Add-al-malik que vers 1.003 cas-
tiga el Penedas i l'Anoia.

En 1.079 ,s'arriba a conquistar Tarragona: els sarrarns es fan
forts a, les serres de Prades, i a Slurana.

- En 1.129 s'instal.la definitivament la seu arxiepiscopal de Ta-
rragona.

epoca.de Ramon 8er~nguer,IV: "
1.14B, ocup~ció i repoblació
de Tortosa.
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1.149, ocupació i repoblació
de Lleida, Fraga i mequinensa

• 1.152, ocupació deIs' castal1s

de miravet i 5iurana, i de tota la serra de Prades.

.apoca d'Airons Bl Cast:-
: 1.168-69, .repoblació de miravet, Siurana, Prades, me

.• r ~ , I ~ •·tarranya.'
El Principat, definitivament sota control deIs Comtes de Barcel,
na~ Fi, 'per taAt, del perill sarra! (3).

Cal veure -és evident, per'~, havent llegit aquesta mel'l~
de "noticiaii"- qué el Penedas fou terra de frontera: "marca", .r
a utilitzar el mot precIso Perque "marca" no té la sola connot.
ci6 de "terra de ning~~.sinó que omple el mot amb molta m~s pr~
funditat. La "marca" és el territbri utilitzjt com a "para-xocs
d'un altre ambit territorial -més reculat- que cal mantenir segUr
i en'pau (4)j i aquesta seguretat no s'obt~, eVidentment, deixao~
la mar-ca desertitzada, sinó omplint-la de defensors. No caiguem
per~, en l'error de creure que la base d'aquest; defensa s6n elS
militarsj ja els comtes catalans ho vegeren cIar i maldaren per
repoblar els territoris conquerits: aquesta és la veritable de~~w
s~,.la ~;ssa camperola a la qual es permet d'aprisionar (S) une
terra. PerqUe, essent la terra l'~nic mode de vida, aquest pag'
la daf anaará , com ia cosa propi'a, amb dents i ungles, aferrant-~
a alIó que li dóna la vida.

r
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El militar prof~ssional~ evidentment, hi és present,
també, al Penedes: és"e'1 nople, 'al qual se 11"encomana la diret....

.ció-control-tutel~rd'aquesta masss'camperola ja que el seu pri.
vilegiat ~~tament li confer~ix:aquest rango

5e li encomana també la proteccio: els seus castells
serveixen d'empar i refugi (teo~ic Laimaj or-part de l<9svegade5
i, sobretot, davant les razzies sarraInes) als seus vassalls •

'O'aquí la profus(~ de castells exi~tents a la nostra comarca (



) /

Com'a norma general, pero, i per a aquests primers
t emps , una destrucci6 (qe caste11a, esg lésies i co111tea) éa per
al noble un problema infinitament menor que el que significa per
al pagas: per a aquest és la miseria, la perdua d'allo que el per-
metra de viure aquell any i la desaparici6 de les llavors de
l'any vinent; només se'~ sortira demanant préatecs ~l poder6s no-
ble, el qual els hi concedira a canvi d'uha major sotm~ssi6;
Per al nob~e, en canvi, el mal no sera tan greu: p bé posseeix
d'altrea propietats no afectades que el mantidran (i li perme-
~ran de-fer prés~eca al pagas) o bé ja aconseguira d'altres be-
neficis.dal seu sup~tior jerarquic (7);

Aquesta és, a grans pinzellades, la 'visi6 historica de
l'apoca: una vida molt dura i arriscada, amb molt pocs alicients
i quasi desprovista d'esperancea, al menys pel qua ra a la v í da
en la terra. On s6n, doncs, ,les expectativas? ea el que procura-
rem reflectir en un poste'rior article.

ORIOL PONSA

{l)- Uegeu, en les llnies que segueixen, la funci6 d~una "marca".
(2)- Razzial terme utilitzat per a designar una acci6 violenta i

,destructora amb l'única finalitat de fer botí, no d'ocupar
permanentme~t territoris.

(3).• Els Comtes catalans s'asseguren de noves invasions creant
una mena de marca al matarranya~

(4)- Precisamen~ l'origen de Catalunya es troba en l'interas deIs
.monarquea carolingis d'aconseguir una zona.protectora~~van-
cada ~especte de Franca (la "ma~ca Hispanica"). _.

(5)- Aprisi6: és un mode d'obtenir la propietat privada d'una te-
rra; es tracta de l'apropiaci6 amb anim poasessori i d'ex-
plotaci6 directa, seg6ns les pautas indicadas per l'Est~t.

(6)- Ueure els treballs apareguts en anteriors butlletins.
(7)~ També a nivell general cal exceptuar .d'aquest ~as~ i.~ins

'.rl'astament nobiliari, els cavallers, que, rare~ent possefen
altra fortuna que els seus cavalls i les sevss armes.

Hecordant .'.. ) per FRANCESC ALUAREZ
-: '. ..·.1 '

Oiari de.vacsncea del 3 al 15 .d'agost de 1958
,

(continuaci6)

.!ll..!!2 .- Ooncs e.. prtmerehore dol !"at!. concretemant e laa 6.

cerraglram el msteriel i lea motxil~ee al ce~ió. Mitje hora
despria vingut al aenyor i rev~a~ le cArraga del camiÓ que,
junt amb s)~eteriel·no.tre, purteve guix els benys. Com que la
cerretara tota sra amb pujada i"eatev'a en males condicions, -,v!
rem deaclrragar. una vint .sece de guix ..·.i.eix!, el camió, ",ta
alleuge%,t da·pea.,pujarie, millor. A laa sel sortiam da Benaa~.
Dos expadi~ionaris i jo sns quadA~em ~l cemió par dascArragar
al mata riel an arriber s'l lloc de·'parada, i ala altr8s aort!ren
a pau,

A les vuit srribAram al lloc asaignat i comanc~r8. a trana-
llsdsr material al lloc d'acampada. SituAra •••al cempament al
Pla da Sanase,' .. I

Quan arribaran ala altias ~nstal.lAr.m el campamant, muntsnt
tandas, que par cart, faien molt da goig, tan ban arranglaradaa,

PassAram al dia arrsnjant cose~ i praparant material par ~
l'andeml mat!'ja que ten!em la int.noió de rer una sortlda cap
e~ rafugi dela:Rencluea a fi d'atscar el cim de la Malsdeta.
Oespráe de sopar an6engu'rem une~ocs i tots al voltant ca~-
vl~rem i~praasions 'propares i futurea.

Ola 6 .- De bon mati,~als qua formavam l'axpadició qua haviem
d'anar a la Renclus6, composta per nou membres, deaprás d'es-

I •• l' • ~. }

morzsr ileugexament perq~~ ~~~!am d* camioar 4 horas par camins
de r.!I~radurai ee~mpr~ a~ury~¡j!mbpuj ade , sort Lrae a las 6 en,.punt.
1 camina qua 'caminar~e admirant als inco~parablas palsatgaa,
fonts, cascades d'~na belles6 mai .no vista par mi. ParA~am par
descansar a una vall anomanada de ¡'Hospital on hi ha un lloc...,
de carabiners que .ens de~an~r~n la documentació ja qua al fi-
nal de la ~sll hi ha la ~ron~era amb franCa. Uns ~inuts ~~ dea-
cans r tornem-hi, sempre amunt, i nous paisatgas. Al final da
la Vall trobArem dos excursionistas, elllicsdeis nostres, da
8arc~10na, que asmorzaven. Ene varam saludar 1 tot saguit se-


