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La Quadra de la Costa o de
Solsona i noves dades
sobre La Geltrú

Dins de la relació de
quadres i masos antics, ~'exis-
teix un grup la situació geografi
ca del qual es fa difícil
determinar. N'hi ha per tot
el Penedes i són motiu de diver-
ses elucubracions per part d'una
minoria d'investigadors. Els se-
gles han originat que denomina-
cipns preterites hagin desapare-
gut deIs docume~ts actual i ara,
amb les poques dades antigues de
que es disposa, s'intenta d'esbri
nar a quin 110c conegut corres-
pon avui di a,

Pero s'esdevé que,quan lenys
hi penses, es troben notícies
d'un toponim del qual ja havies
perdut ~es esperances. 1 a partir
d'aquell moment has de canviar
d'opinió, si és que ja la tenies
feta. ts aquesta la tasca deIs
curiosos en historia i en la re-
cercad.el pas.sat : aclarir els du~
t es ;' siguin propis o d ' altres,
i si són d'aquests darrers, inte~
tar de fer-ho amb etica, mirant
de no ferir la dignitat i les qU!
litats de les persones implica-
des.

Feta aquesta breu introduc-
C10, anem al títol i subtítol de
l'encap~alament.

La primera vegada que trobem
comentaris sobre la quadra de La
Costa és l'any 1915: "la Quadra
de Solsona con el manso (que actu
almente no existe) denominado Ma~
de la Costa" gravado este coto
con un censo de reducida pensión,
sin derechos domi~icales a favor
de la comunidad de los monjes re-
sideni,s • ~n la ciu~ad de su nom-
bre". Np és fins el p49 quan
se'n torna a parlar tot comentant
les cases de camp i la seva situa
ció dins 'el t er-ae de Vilal)o~a i

l.

la GeltrG: "D'altres que es tro-
¡,ben, en antics dccuaent s se n' ha
I pe~dut el rastre, com per exemple
I el que es deia Mas de la Costa

o "Quadra de Solsona", que era
I d'una Comunitat2)de frares resi-

dent a Solsona".

Fins ací les referencies són
minses. L'any 1962 ~s va ~yblicar
"El fogaje de 1365-1370", i din
tre ~e l'apartat d'"Holllens espar-
ces axí desgleya COI de Cavallers
poblats dins el terme de Castells
qui han accustumat de contribuir
per ells mateys", podel veure a
"8ertran costa del Mas de Solso-
na, del terme del Castell de l!
Guialtrun", amb un foc, interpre-
tant-se per "home espars" aquell
que no formava part del senyoriu
d'un castell, en aquest cas de
La GeltrG. Me~ el termes s'inver-
tien: un pages de cognom Costa
vivia en un mas que portava el
nom de Solsona.

Recentnlent

han ap04~at més
un l l oc r

noves dades no

detalls, un !!!'

Any. 1421, "Mas de la Cos-
ta"; any 1456, "un erl prop del
Mas de la Costa"; i any 1485, "Lo
co vocato La Costa".

Continua ignorant-se l'elllpl!
~alllen~] A lIIés, el "Fogatge de
1553" no fa menció de ningG amb
el cognom "Costa" entre els tren-
ta-tres focs que hi havia a La
GeltrG.

Hem d'analitzar el "CaPb~eu
de 1951" per résoldre quelcom :

Pau Montserrat, pages de Vi-
lanova, posseix 3 jornals de ter-
ra "a la.Magdalena, sobre la Qua-
dra de la Costa"(F 74v),els quals
afrontaven a llevant "ab lo camí
qui va a la Magdalena" i a ligdia
"ab lo camí qui va de dit camí
a la Jorra den Montserrat". 1 "la
partida dita La Costa" era situa-

Torre de l'Onc1et (1965) (Foto V.Carbone11)



da entre "lo cami qui va de Vila-
nova als Crespallins" (ara Tac6)
per la part de ponent (F 22v),
"lo Cami Vell qui va a Sta. Magda
lena" a llevant (F 51v), i "lo
Cami Moliner qui va a la Madale-
.!!.!," a migdia (F 26v). A més, Magi
Torrents declarava un jornal "en
la Costa, sobre .la Quadra del
abat de Solsona", la qual, pel
cant6 de ponent, llindava amb "lo
cami qui va de la Creu de la Gel-
trG als Crespallins" (F 88v); Jo-
an Roig, pages de La GeltrG, pag!
va pe~ dos jornals i mig "en lo
Camí de la Magdalena part de la
qual es dins la Quadra de Solso-·
na", terra que afrontava igual-
;;nt "ab lo cami de la Magdalena"
a ponent, i per tramuntana "ab
la restant part de terra situada
en dita Quadra de Solsona"(F47v).
Finalment, Joan Costa, pages de
La GeltrG, casat l'any 1579 amb
lIngela Po l l es , i curador d'Elisa-
bet (filla de Montserrat Costa,
difunt el 1577), posseYa 3 jor-
nals "a la Costa", afrontant ~
ponent "ab el cami Moliner qui
va de Ribes al Moli" i a tramun~
tana "al dit cami migenc;ant la
qual és situada part dins la Qua-
dra de Solsona" (F 28).

Si delimitem la partida en
un ~apa del terme municipal, ob-
servem que les citades terres i
d'altres "a la Costa", correspo-
nien a la zona que hi ha entre
l'actual barriada del Tac6 (abans
els Crespallins) i Santa Magdale-
na, . o sigui, bona part de la f¡-
brica de ciment i la torre de
l'Onclet. Per altre cant6, si exa
minem algunes dades més, com s6n
que Gabriel Torrents era propiet!
ri de quatre jornals "en la Mag-
dalena" que a ponent arribaven
"ab lo cami qui va de la Magdale-
na a la Torr~ Galvanya"(F 43),

que podem considerar que era
la mateixa "Torra den Montserrat"
(F 7~~), per tenir-la Pau Montser
rat o tal ve%1da anys enrera
Mohtserrat Costa ,identificada
la fortificaci6 per "torre d ' §~
Mestre" en el Cadastre de 1739

i coneguda des del segi8)XVIII
per "torre de l'Onclet ,no
seria res estrany que aquesta fos
l'antiga "Quadra de la Costa o
de Solsona".

El cert és que el monestir
de Solsona tenia drets sobre una
¡mplia demarcaci6 geltrunenca;
fins tot existeix una relaci6
de propietaris o "terratinents"
que l'any 1628 pagaven dehe1l1t}
ja aleshores Bisbe de Solsona.
Es la següent:

"Gabriel Sa!~,s, pages; Joan
Llorens, sabater ; Mathia Mont-
~ y sa muller; Honofre Mont-
serrat; Gabriel Vidal; ~~~zabeth
Alegret y Pau son fillI2); Pere
Gass6 dit de la Pl2,sa ; Pere
Soler de la Parra ; Francet2~
Oliver; Barthomeu Montserrat;
Antoni Guardiola de la r~ianova,
i Antoni Sol¡, mariner ", que
totalitzen catorze arrendataris
inclosos la "muller" i el "fill".

Hi ha tots els indicis que
la vinculaci6 amb els ~onjos de
Solsona ve de molts segles enre-
re, concretament de l'any 1092.

Pero aquesta dada no 1'~3'obtin-
guda fins fa pocs dies. Aquell
reculat any, el senyor de Ribes i

de la GeltrG, RamonJMir, fill del
fam6s Mir Geribert, va fer dona-
ci6 a Santa Mª de Solsona, d'un
mas aab les seves dependenc ies
i que tenia Sunyer Guifred.Aquest
mas l'havia heretat deIs seu s pa-
res i era situat "infra terminos
kastro Guidaltrudis", afrontant

.per llevant "in termino kastro
Hirapiscem", a migdia "in flumine
maris", a ponent "in terminos Cu-
belles" i pel cant6 de cerc;, "in
termino kastro Ribes". Entre els
testimonis signava "Petri Aianri-
ci" castl¡ de Ribes en el testa-

m~nt d~ Guili~)Gombau, mulle~ de
MI r Genbert.

El document és molt impor-
tant per a la historia de La Gel-
trG. Després de les citacions de
la "Villa Episcopale" deIs anys
999 i 1002, de la lIIenci6 de "ipsa
Guisaltrud" en el testament de
Guilia Gombau de Besora de mitjan
segle XI, i de "ipsa Guisaltrud
qui primum vocabatur Bischal" com
a possessi6 de Ramon Mir de les
darreries del mateix segle, és
la primera vegada que s'esmenta
el castell de La GeltrG ("kastro
Guidaltrudis"l' en el sentit de
termenat i llindant amb al tres
castells veYns del mate ix senyo-
riu, com eren Miralpeix i Ribes.

Possible fesomia del Castell de la Geltru (Dibuix de Rosa Altes)



Deixant momentaniament el
fet, podem comprovar que l'exten-
sió del mas cedit a Solsona era
molt gran, des deIs límits amb
Miralpeix fins als de Cubelles
(ben segur que al torrent de la
Pastera), i des del mar fins als
de Ribes (possiblement a la torre
del Veguer i el mas de les Catal~
nyes), practicament tot el que
fou terme del castell de la Gel-
trú. El mas aleshores equivalia
a cases i terres annexes (el doc~
ment menciona terresi vinyes,
cultius i erms, cases i barra-
que s , hor t s i hortets, pr-ats , pa,!
tures) garrigues, fonts i fonte-
tes, etc.). Els lonjos ho devien
repartir entre diversos pagesos,
i alguns dlells potser van emancl
par-se del monestir, quedant fi-
nalment una partida coneguda per
"Mas de la Costa" i al tres que
desconeixem, esdevenint un mini-
fundisme que seguia pagant delmes
i censos. Durant la crisi deIs
segles XIV al XVI, concretament
l'any 1554, nOlés eren cinc terra
tinents, i llextensió soIs er~
de 10 jornals, 3 quarteres i vi-
nyes, a.b unes rendes totals de
6 quarteres d'ordi, 29 sous i 4
gallines. En canvi, el 1596, la
Qua~ra ,de la Costa erY55epartida
entre 14 terratinents. Aquest
lateix nOlbrYl11arrendataris eren
l'any 1628. En el Cadastre de

1739 no hi ha refer¡ncies de "la
Costa" ni de "Solsona", sigui pe~
qu¡ el monestir ja no hi tenia
drets, sigui perqu¡ les propie-
tats eclesiastiques no tributaven
en el repartiment imposat pel r¡-
gim de Felip V.

tornant a La Geltrú. Tení-
em ben cIar que la primera notí-
cia del lloc de "ipsa Guisaltrud"
era de l~itat del XI; que l'e,!
glésia de "Guisaltrud" era docu-
mentada l'any 1154; i COI hem po-
gut veure en aquest escrit, el
castell de "Guidaltr~dis"' ja te-
nia ter.e l'any 1092. Pero, vet
aquí el que co.entave. a la intr~
duccio. Enllestit practicalent
aquest treball, ens arriba el da!
rer fascicle d+una bcnaco l-l ec-
CiO, i un deIs diplomes trans-
crits . ens fa ledi tar al tre cop.
En una perluta que féu el co.te
Borrell a.b la seva luller Ei.e-
ruda, llany 988, del seu castell
de l'Eramprunya per un alou situ-
at a Tuixén, les afrontacions del
"kastr-ua leUI pr-op iua Rudanes ques
vocitatur nomine Eraproniano" són
for~a precises: pel cantó d'o-
rient, "in alveo Lubricato et di-
rivatur usque in ipsa mare"; a
migdia, "in ipsa lare magnam et
sic transit usque ad ipso Fare-
110" (un escull?, un "far", la
Trinitat?); d'occident, "_ln ter-
minio Olerdola si ve in loc~' que

NOTES

dicunt
cer~,
sive in

'castrum 'Episcopale", i de
"in terminio de CerviliQne

castro de SUbiradus".16J

El dubte és el següent: ¿A-
q~est "castrum Episcopale" era
el castell de Ribes que va infeu-
dar el bisbe l'any 990 com "cas-
trum nuncupatum bell loco, que
vocitantur ribas", o era una for-
tificació que ja existia on des-
prés slanomena "villa Episcopale"
els anys 999-1002 i que finalment
fou coneguda per "ipsa Guisal-
trud qui primum vocabatur Bis-
chal"?

Es difícil esbrinar-ho si
no es tenen .és .pr-oves . Si' es
tracta del castell de Ribes, és
una dada que cal tenir en compte
per ésser anterior a la seva in-
feudació que aviat fara .il anys.
I si volgués referir-se' al ~
tell de La Geltrú, el seu .i~le-
nari slhauria esdevingut el 5 de
setembre d'enguany, i encara ho
podríem celebrar.

Aque~tes són les últimes no-
ticies que oferi. de la que fou
"quadra de Solsona" i del castell
de la Geltrú. Agrairel qualsevol
informació dlalbdues qüestions.
En bescanvi, tal vegada podriem
correspondre amb qualque lloc'o
toponim pe~ identificar. Ho fari~
em sense cap pretensió, ja que
per nosaltres la coHaboració és
un deure.

Vicena Carbonell

6.- "Llibre del Capbreu del Castell de )a GeltrG

de l'any 1591", de l'Arxiu Municipal de Vi-

lanova.

1.- AURELIO, "Algo sobre el castillo de la Gel-

t r ú'! , caaent ar i per iod is t ic publicat al "D!
ARro DE VILLANUEVA y GELlRU",i4-Juliol-I91S

(Els subratllats general.ent són nostres).

2.- Alber! VIRELLA I 3LODA. "Vilanova i la Gel-

trú. Ioatges de la eiutat i ce la Cooarca".

pago 159, 1949
J

3.- J.IGLESIES I FORl."EI Fogaje de 1365-1370",

a l'Acadelia de Ciencias'i Artes de Barcelo
nano Volu.; 34., nÚI. 11, 19!,i2 -

4.- MI LluIsa ORiRIOLS I VIOAL, "Alguns aspe c t e s

• de li Geltrú a la Baixa Edat Mitjana",pags.

30, 31 i B7, 19B7') •

5.- J. IGL{SIES I FORl, "El Fogatge de 1553",

~ags. 412-413, 1979

7.- Els Montserrat enregistrats alb aquest cog-

no. són:

1484, Joan del Pallerar, pare d'altre Joan

(V. ORRIOLS. p.56, i any 1591

1553, Antoni de la Geltrú (V. 1591); Dalia

de la Geltrú (V. 1591); Pau de Vila-

nava (V. 1591).

1591, Antoni, oercader del Mas Mussarro •

Bartholeu, pages de la GeltrG; Bar -

tholeu.del Pont, pages de la Geltrú

(V. 1628); Dalia, pages, alb un jor-

nal "en la Costa" pel gendre Magí



Roig; Gaspar, pages fill de Bartholeu

del Pont; Joan, serraller; Joan, pa-

ges de la Geltrú, que vivia al car -

rer del seu nOI; Joan, pages de Vila

nova, "ara de la Geltrú", fill del -

de 1484; Hagí, pages de la Geltrú ;

Matheu, pages de la Geltrú, batlle

el 1611 (V.1628); ("plasa de Hateu

Moncerrat", actual pl~~a Bar6. en un

planol de l'any 1633); Pau, pag~s de

Vilanova, jurat el 1569, alb 3 jor -

nals "a la Magdalena, sobre la ~-

dra de la Costa".

Bartholeu (del Pont di IS91), Hono -

fre i Mathia, terratinents de la Qua

dra de Solsona.

¡lb ~l prenol Hontserrat es troben els se -
¡üents:

553, Clilent, Torrents i Torres, tots de

Vilanova, el darrer batlle l'any 1557

591, Ballester del Vall, lariner de la

Geltrú; Costa, difunt el 1577, pag~s

de la Geltrú i casat alb Angel., pa-
res de Hagdalena ouller de Sernat So
ler, i dLl is ab e t , de la qual es cu:
rador Joan Costa, pages d' la Geltrú

1 casat aob Angela Polles el 1579,"3

jornals a la Costa" •• "p ar t din s la

Quadra de Solsona"; i finaloent, Har

.6, pages de l~ Geltrú.

De tots ells, l'únic que tenia pro -

pietats a la Costa era Joan Costa,

probable fill de Hontserrat Costa.

9.- El 1739, "la Torra den "estre" era propie -

tat de Raoon Alegret i Hir6. Hi ha -

vi en dos "Mestre" que tenien terres

properes: Jauoe, pages, al Caoí del

Holí d. Vent i a la Masia d'en Rafe-

cas, tocant al Caoí Molinant. De la

identificaci6 de la torre sobre un

oapa del teroe n'ha tingut cura l'a-

lic Antoni Sagarra.

10.- Els Torrents, i en especial els "Onclet" ,

selpre havien posselt terres a " la

Costa" llocs propers:

1591, Gabriel, pages de Vilanova, lenor de

dies (f 43), aob 4 jornals "en la

Magdalena" , a llevant "ab Sor.Phed~

rich 'de Aviny6" (ara torre del Ve -

guer); a ligdia "ab lo call qui va

de la Magdalena a Carro", i a ponent

"Ab lo c~11 qui va de la Magdalena a

la Torra Galvanya".

~ngela, vldua de Magl, pages de Vila

nova If S4), alb 4 jornal s "en la -

Costa", a ponent "ab lo C¡ol de!;
Crespallins"' (ara Tacó).

Hagl, lariner de Vilanova Ir S8v),

alb 1 jornal "en la Costa, sobre la

Quadra del Ibat d~a, la qual

és pertinencia de altra que té Bar -

tholeu Ballester", a ponent "ab lo

calí qui va·de la Creu de la Geltrú

als Crespallins".

l739, JauI' "onclet", te;res al Molí de

Vent i en el Calí de Vilafranca (V.

vldua Magl del IS91); Josep "enc l e t "

alb terres al Pldruell; Joan "bonich"

I Santa Magdalena; Oali' "xeravia" ,

al Moll de (ent i al Padruell; Gabri-

el "del Mas Torrents", un tros a San

ta Magdalena IV.1591); Jau •• , "nri-

ner" a la "Torra del Mestra", al Mo-

11 de Vent ~anta Magdalena (V.M!

gl, lariner 1S~I. A I~S, Jaule non -

clet" posseYa una las,a a la Geltrú.

1790, el Sr. Papiol esunta la "torre del

Moro Onelet".

11.- Arxiu de Protocol. de Vilafranca.

12. S6n eitats en el Capbreu del Castell de 1591

13.- Antoni BACH, "CoHeeci6 diplolltiea del "0-
nestir de Sta.MI de Sol.óna: El Pen,de. i al

tres lloes del cOltat de Barcelona (segl.s -

X-XV)", 19B7

14.- BACH, ibldel, doculent nú •• 20, pag.63

15.- BACH, ibldel, pag.42

16.- Eduard JUNYENT, "Oiplolatari de la Catedral

de Vie", fascicle nÚI.4, docu.ent nú •• S37,

pago 458, 1988

Igualada, sete.bre de 1988

N O T t C I E S DEL G R

TRAVESSA VILANOVA CANIGO------------------------------- CALENDARI PREVIST DE LES PROPERES ETAPES-----------------------------------------
El APA DATA TRAJECTE H • mi n km

15 18-12-88 Rupit La Trona de Joanetes 4.30 18. 1
16 15-01-89 La Trona de Joanetes - Santa Pau 3.40 16.6
1 7 12-02-89 Santa Pau Besalú 4.55 20.0
18 05-03-89 Besalú Sant Martí Sesserres 4.00 1 6. 5
1 9 09-04-89 Sant Martí Sesserres Terrades
20 14-05-89 Terrades La Jonquera
21 11-06-89 Cap de Creus ?

Exposicions

* Tal com estava anunciat, el di-
vendres 9 de desembre s'inaugura

.1'Exposició de Papallones exoti-
ques i de la península iberica,
presentades per Eduard Guzman.
Ha tingut lloc a la Sala d'Exposi
cions de la Biblioteca V.Balaguer
per raons d'espai i itluminació
i perque alla disposen de vitri-
nes adequades.A l'acte d'inaugur!
ció hi assistí gran nombre de
gent i ens sobta agradable.ent'
la presencia de molta gent jove
amb bloc i llapis prenent apunts,
demostrant molt d'interes. Aixo
va bé.

* EIs dies 10 i 11 de desembre es
presenta la tradicional Mostra
de Bolets, aquesta'és la 8a. Hi
han coHaborat, com sempre, els
amics de la Societat Catalana de
Micologia, i encara que la tempo-
rada no ha estat massa bona se'n
recolliren nombroses especies.

* No hi ha encara data fixada,
pero s'esta treballant en una Mo!
tra d'Herbari bastant voluminosa,
obra del P.Vicen~ Vicent, amb co-
11aboració de Lluís Forgas, i que
s'exposara a l'Entitat. Ben segur
que sera ja cap a la primavera.
N'avisarem oportunament.

* També s'esta preparant una al -
tra mostra fotografica de l'ar-
xiu particular de Rosa Maria Far-
riol, que ja exposa l'estiu pas-
sato Aquesta vegada anira d'aspe~
tes i detalls curiosos de la ciu-
tat: pedres de cantonada, balcons
de ferro forjat, etc. Esta.previ!
ta també per a la primavera que
ve.

Coneguem Catalunya

La sortida al Congost de Hont-Re-
bei s'ha ajornat en principi fins
passat Carnaval, ja que els prep!
ra~ius són més complicats que no
es preveien. N'informarem.


