
Eugenla Plera no se centren en un sol municipi sinó

que, donada I'época en qué se suposa

van succeir, a mitjans deis segles X i XI,

tenen un territori molt més ampli. Era 1'0-

nomenat Gran Penedés, i lnclolo totes

le~ poblacions que avui en dio conei-

xem dins les comarques del Garraf i

Penedés.

La lIegenda de Sant Jordi és. de ben

segur, una de les histories més narrada,

Ilegida i interpretada de totes les que es

conten al nostre país. Un drac, una prin-

cesa i un noble damunt un cavall són-els

protagonistes d'aquest relot, que narra

una historia de lIuites i dun amor vence-

dor. Podríem dir que la de Sant Jordi

resumeix i uneix un munt de lIegendes

que trobem repartides arreu del país.

Les nostres lIegendes, potser pOG: cone-

gudes per a la rncjorto. no 'tener res a

envejar a les més populars. Ienlrn histo-

ries cornot d'odl, de veníonco. de llul-

tes, misteris... En ti, de tot olio que les fa

atraients per al gran públic.

Tot i que avui en dio les trobem escrites

en llibres, és habitual que les rondalles

ens arribin a través deis nostres avis o

deis nostres pares. Per oíxó és de suposar

que nosaltres farem el mate ix amb les

nostres futures generacions.

Algunes d'elles són molt antigues, com

La revenja del Valí, o la fundació de

Vilanova als segles X i XI. Altres més pro-

peres com Les caves de Sítges, situada

entre els segles XV i XVI, o Lo pos de la

mala dona, datado al segle XVIII.

Pero val la pena saber que a la nostra

comarca també en tenim de lIe-

gendes. Lq majoria d'elles

La l/una en un cave en seria un altre bon

exemple. D'aquesta historia no en tenim

referéncies escrites. Tot el que coneixem

és gracies a les dites populars i a la trans-

missió que d'ella se n'ha fet de pares a

tills. Una lIegenda que es pot remetre a

qualsevol época i que evidencia el per-

qué als vilanovins se'ns atribueix fama

de lIunatics.

Aquesta és potser una de

les lIegendes més con-

tades a la nostra ciu-

tato De fet és un

apunt de la

nostra historia.

Un lIegat que

ens dóna a conéixer

com es va crear una

part de la nostra vila.

Ara fa uns mil anys, un noble feudal era

amo de les terres que es coneixien com

a Senyoriu de Ribes. En aquest mate ix

temps vivien a la Geltrú dos leves. La

noto. de nom Tuyetes, era orte de pares i

vivia amb la seva tia. El nol, en Pere, s'e-

nornoró de la íuyetes, pero abans de

comprometre's decidí anar a servir al rei

Jaume I en la seva conquesta a I'illa de

Mallorca.

Durant el temps que en Pere va ser foro

de la ciutat, el senyor de les terres coneí-

xia la nostra protagonista i Ii derncnó per

tenir-hi relacions. La Tuyetes el rebutló i

rnorxó a viure a casa d'un ccpelló amic.

Un bon dio, el noi tornÓ' ·~e la guerra i

decidí construir una casa a I'altre cantó

del Torrent de la Pastera. Un cop acaba-

da va creure que ja era mdment de

casar-se. Quan ho tenien tot preparat, i

un cop a I'església, arriba l'orno dE;¡la

Geltrú, reclamant el dret de cuixa el'0-

quell casament. Aquest era un dret que

suposadament s'arrogaven alguns sen-

yors territorials sobre la virginitat de la filla

d'un sert el dio del seu casament. En

Pere, pero, Ii tenia guardada una sorpre-

sa. De cop Ii va treure la coneguda

Carta Poble. En aquest document, signat

pel rei, se Ii agra'ien els serveis prestats i

se'llIiurava de qualsevol compromís amb

el senyor feudal. El jove matrimoni va

contraure núpcies i va anar a viure a la

Vilanova que avui en dio tots conelxern.

Aquesta és una historia a cavall entre les

poblacions de Sitges i Vilanova. Si bé

tota l' acció transcorre a la Blanca Subur,

els nostres protagonistes són vilanovins.

Conta la lIegenda que hi havia un parell

dornlcs que estaven enamorats de la

mateixa noia. Per saber quin deis dos es

quedaria amb ella van decidir anar a

consultar una bruixa. Ella els va proposar

una prova de valor, que faria que la jove

es decidís per un o altre.

La prova consistia en passar una hora

dins unes coves prop del mor, que tenien

fama d'estar embruixades. El dio, Sant

Joon. i l'horo. de dotze a una de la nit.
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Elque havien de fer els joves era recórrer

la cova i anar a trobar un estany on hi

creixien unes belles ñors de color blanc.

Amb les millors poncelles a la rnó. havien

de sortir de la cova abans no passés una

hora, amb I'advertiment que hi podrien

veure coses molt estranyes.

Vet aquí que els nostres protagonistes

van fer el camí i van trobar el Ilac i les

ñors: Pero, de tornada, van veure un

cofre mig enterrat i sense fer cas a les

adverténcie's de la bruixa, van intentar

descobrir qué'S'hi amagava. Sense ado-

nar-se'n va arribar I'hora límit i un munt

de figures van prendre forma humana. Es

varen sentir crits estereidors. udols.

gemecs. Els joves van marxar a corre

cuita, pero només un d'ells va aconse-

guir sortir de la cova. L'altre hi va restar

dins, per sempre més. La Ilegenda ens

acaba explicant que el noi va fer-se

copelló i que la noto. coneixedoro del

succés.va decidir fer-s~ monja.

LF<kfamaia~
Tot i que no té tant de m~stericom I'an- . ,

terior, la Ilegenda del pas de la mala

dona és un altre bon exponenr de les

contalles que s'expliquen i teneh origen
'. .

o les nostres corrtrodes. En aquesta es

conta la historia c:j'uná dona que feia')á .

'peu el camí de Barcelona cap a Sitges i

Vilanova. Anava acompanyada pel seu

rnorlt. un home gran i cee, que feia el

trajecte damunt un cavall. El recorregut

passava arran de mar, conegut encara

avui per les costes de Garraf.

Segons la lIegenda, durant el trajecte

que els hauria de portar al seu destí, la

noto. de nom Mariona, va empényer

per un deis penya-segats al seu espós.a
qui ja no estimava. El cos del pobre

vellet va estavellar-se contra les roques

i un cop de mar se'l va endur. La

Mariona va tornar al poble contant que

el seu marit havia caigut roques avall,

sense que ella hagués pogut fer res per

salvar-li la vida.

La revenja del difunt pero, no es va fer

esperar. Una nit un jove que pretenia la

viduo. en Jaume, va saber de les males

arts de la dona, pero va decidir callar.

Uns veins indiscrets van ser testimonis de

la trobada i ho van denunciar a les

autoritats, i van empresonar els dos

amants. La Mariona va admetre el seu

crim i va ser condemnada a morir a la

forca. Pel que fa a en Jaume, aquest va

ser enviat a galeres de per vida. Pero

vet aquí que, per recordar el crim i les

seves conseqüéncies, es va decidir ficar

dins una gobia el cap de lossosslno. i

en un cartell que avui en dia encara hi

és hi van inscriure Lo pos de la mala

dona.

Ens conta la Ilegenda que, entre els

segles X i XI, durant el regnat del comp-

te Sunyer tot el territori situat al voltant

del riu Foix era escenari de lIuites entre

cristians i órcbs. El Valí AI-Calaf, amo i

senyor de les terres, havia portat de

Barcelona una esclava cristiana, de

nom Riquilda. Un bon dia AI-Calaf va

marxar a fer la guerra i Riquilda, junta-

ment amb la resta de servents i esclaus,

va sortir del seu captiveri i va conéixer un

jove de qui es va enamorar. El nol. de

nom Ben Judo, també era esclau com

ella. En poc temps, i veient que el Valí

encara era fora, van decidir ordir un pla

per fugir del seu captiveri i anar fins a

Barcelona per mar.

Pero vet aquí que í'omo deis joves va

tornar de la batalla i va saber, a través

d'una dona que Ii servia, la Matafala, els

plans deis joves. Assabentat del dia de la

seva marxa, els va agafar per sorpresa i

els va capturar. Havent de marxar a l'e-

xili a causa de l'ovcnc de les tropes cris-

tianes, AI-Calaf va decidir escarmentar

a tot els seus servents, i va penjar dun

arbre als dos joves. L'arbre es trobava en

un turó, localitzat al terme municipal de

Vilanova i lo Geltrú, i que portaria des

d'aleshores del nom de Juí del Moro.
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