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VILANOVA

nostra població, ens diu que
la Vilanova i la Geltrú actual
ens ofereix el cas d'una fu-
sió tardana de dues viles
conttqües: la Vilanova "de
Cubelles i el poble de la
Geltrú. La primera
s'oríqínana en la frontera
oriental de I'extens terme
reial de Cubelies, per
I'agrupació d'antics i disper-
sos caserius i a I'ombra del
vei castell de la Geltrú, de
senyoriu nobiliari, ja que el
de Cubelles quedava molt
allunyat.

L'antíga divisoria d'arn-
bues poblacions -Vilanova
de Cubelles i la Geltrú-, era
una riera de certa profundí-
tat, que es pot reconéixer
encara en el subsól de
I'actual carrer de la' Unió,
terme forca expressiu, de la
xarxa urbana de la ciutat de
Vilanova.

De tot aquell passat ja
molt lIunyá, en queda el
Castell que, en elsanys 1918
i 1920, era una auténtica
rurna. Restaurat per
I'arquitecte Font i Gumá,
avuir está dempeus al cos-
tat de I'església de Santa
Maria, ben ordenada, es-
tructuralment barroca, amb
un altar de talla del segle
xvu

De I'época románica, el
castell conserva la torre de
I'homenatge i els murs que
exteriorment cenyien el pe-
rírnetre.
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La societat medieval va
ser majorment estrañcada.
Les desigualtats socials
s'acceptaven com un fet
d'origen divL Els clergues
havíen rebut la missió

, d'encarrilar .els homes a la
salvaci6; els nobles, de
combatre per assegurar
I'ordre i la justfcia; la gent del
poble i els burgessos, la de
sostenir i alimentar amb el
seu treball el conjunt de la
comunitat, especialment els
clergues que resaven i els
nobles que lIuitaven per als
pagesos, mercaders i arte-
sans.

La societat medieval va
viure en Intim contacte amb
la rnort, En llocs de petites
aglomeracions, els esdeve-
niments eren més intims, i
-els enterraments que avui
presenciem enmig del tráfic
de les grans vies urbanes,
constituten en aquells temps
una comitiva de gent carre-
gada pel dolor, que recor-
dava als veTns el seu destL
Al voltant de I'església
s'agrupaven els vius; sota
terra reposaven els difunts, i
la mort, tot i essent repulsi-
va, era un personatge fami-
liar cqnegut com un vellleig
i misteriós, el tracte amb el
qual es defugia, pero que
tant si ho volien com no,
veien passar tots els dies
per davant la porta, Si so-
brevenia una epidémia, po-
dia desaparéixer la meitat
d'un poble sense que la
coLlectivitat tingués els re-
meis necessaris per a guarir
el mal. El calor; el fred i tots
els accidents atmosférics
actuaven sobre I'homed'una
manera directa, La rnortali-
tat infantil era molt rnés >

nombrosa que als nostres
dies, i lavidade lagentgran,
independent de les inciden-
cies de les guerres, era,
generalment, sensiblement
curta,

Com a compensació de
tots els mals, de tots els
sofriments i miséries, aque-
lla gent vivia molt menys
preocupada que nosaltres
pel transcórrer inexorable'
del ternps. Els rellotges de
peses no vingueren a recor-
dar-he ñns al segle XVI, i
mentrestant, s'havien de
valdré de les estrelles i deis
quadrants solars. Aquesta
imprecisió en la mida horária
devia anar acompanyada
d'una profunda despreocu-
pació pel temps en general,
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que és dificil de comprendre
per a I'home modem, acostumat
a consultar a cada instant el
rellotge, Passaven sense ser
ánotats gran nombre de naíxe-
ments de les classes pobres i
fins i tots de grans personat-
ges, Nombrosos documents i
actes deis segles X i XI no
consignen cap data cronológl-
ea. El notari, que emprava di-
versos sistemes de referéncia,
no aconseguia moltes vegades
harmonitzar els diversos cal-
culs, perquédurant tota l'Edat
Mitjana no va existir unitat en la
manera de computar el ternps.
La vellesa, si és que s'arribava
a tardana edat, desembocava
necessáriament en el mar de la
mort:

Nos/res vides són els rius
que van a parar al mar,
que és el morir",
deia un IIric d'aquell temps

amb unes imatges que no per
molt conegudes han perdut la
seva forca i la seva poesía.

Aquesta petita descripció
histórica, I'hem transcrit, com a
divulgació, de textos- del pro-
fessor Enric Bagué, fent res-
sorgir la vida d'uns consern-
blants d'altres temps, amb tota
la cálida emoció que suscita la
presencia d'unes constants
humanes en un món pretérit,
Suposem que la Geltrú devia
tenir quelcom de tot el que hem
expressat, per quan el profes-
sor Josep Maria Font Rius, en
un deis seus textos que fan
referéncia als orlgens de la\


