
N o u s 'col' 1a b o r a d o rs
Com hauran comprovat els- nostres asso-

Giats, fa alguns mesos que tenim nous co-
Haboradors en el 8utlJeti, senyal de vitaJitat.
geol jove, que son en J. R. Mufioz, A. Tort,
Pedra Forca (pseudonim) ¡,a partir d'aquest
mes, SatvadGr."lorach i Sant.s, jove hlsto-
riadQl' localj' qui ens donara mensualment
uns Resums Hi.stOrics de Vilanova ¡Comar-
ea, Esperem que sera de l'ioteras de tethom.

No podem passar par alt la coHab~raci6
en el ButUetí de Juny del'esc:riptor i pubti·
cista Eugeni Molel'o i Pujós, amb la prosa
titulada «El excurstoalsta», Desitgem que la

r< ,sava partictpaci6 torni a enriquirtes planes
~ d'aquesl portantveu.

Cal destacar també la coHaboració, infa«
ti,gable. que han portal a cap f¡osara, ets
ploners del ButUetf. sobradament eoneguts
de tols,c que n'han estatl'anima. Uur treball
no ha de eessar,

Anim, nalls coUaboradors! Anim. ato-
thomIPerqUf; encara en fan falta més de
eoflaboradors .•.

Hem d'enfortir i assegurar aquesta vilaJi-
tat, assegurant un Butlletí digne d'ésser
portantveu de la nóstra Agl'upacló. al ser-
ve; de la cultura ¡ de I'excursionisme.

X. CAPOET i SOLE

No hi ha dubte que el vestlg.l mes antic
que es conserva en el nostre terma munl-
cipal e's la Torre de Sant Joan, al cósfat de
1'Ermita del mateix nom. Situada en un pe-
tit puig, domina un arnpl! panorama ciutada
¡ fa línea del litoral.

Actualment té uns 15 m. d'altura, la tossa
Interior té uns 4 m. des de terra. L'amplada
de les parets es de 90 cm. a la base i 50
a la part alta. Una escala de cargoJ con-
dueíx aJ clm, Al peu hl ha restes de fertlñ-
cactons antigues. '

Tot et eonjunt es censtrutt arnb pedrs
calcínosa I fang, barrejat amb cal", .i es de.
forma troneocóntca. Es troba en bastant bon
estat, pulx que ha estat restaurada diversas
vagades, una d'elles durant la primera gue-
rra carlista "(1833- 1840) en la qual serví
per observació ¡ com a receptora deIs se·
nyals que vtransmetla la Torre d'en VaHés,
emplaeada en tJn sltre pulg, a la dreta de la
carretera vella' de Cubel1es.

Aquesta torre es I'únic vestigi que resta
en peu de les succesalves domtnacions en
que ha vlscut el Baix Penedes, construida
probablement pels cartagtnesos corn ho fou
també la que extstía a Sant Gervasl, ocupa
da pels romana, tal vegada destrurda des-
prés parclalrnent pels barbars i construida
novament durant la domlnació musulmana
a Catatunya.

Als voltants de la clutat, entre Sant Ger-
vas. i Ribes Roges, s'han trobat nombrases
restes d'un redutt nucll huma roma ímolt
probablement edificat darnunt les cendres
d'una cíutat cartaatnese o lberíca}, que a
poc a poc la mar s'ha anat tragant fins a
fer-la dessaparélxer, coneguda amb el nom
.d'Adarr6 ••.

No hi ha dubte que els romans, que habi~
taven l'anttqulsslma Olerdola (alguns htsto-
rladors creuen que es la .Car1ago Vetus»
embarcaven a Adarré per anar a la penínsu-
la ¡t~dica.Extstts un smport de comen; en-



tre Adarró i altres placas de l'lmperl, prtn-
cipalment degut· al vi que els ciutadans
d'Olerdola preparaven. les naus el transpor-
taven a les colóntes pobres. El vi del Pene-
des gaudia ja de fama pel seu sabor i bon
grau. Pero degut al fet que les tribus au-
toctones (els íbers) i els cartaginesos que
ni residien després de la conquista romana
fustigaven sovint els comerciants d'aquella
epoca, calgué reconstruir I solidificar les
torres Que uns altres conquistadors ante-
rlors havlen aixecat com ¡gua/ment la cons-
trucció de nous punts d'observació en els
1I0es més estratégics del recorrequt- ¡ per
proteecló de ceravanes,

El més probable es que la torre fos sott,
díficada pels romans, que, arnés, I'atxeea-
ríen a una alcada molt aproximada a la que

r: té actualment. Igualment degueren fer amb
'-./ la de Sant Gervasl i amb la del .Mas de

l'Onclet-, avui desaparegudes.

Els membres de la Secció Arqueolóqlca
local han trobat entre les restes existents
prop de la torre, trocos de ceramtca d'ort-
gen ibéric (ara dipositades a la Biblioteca-
Museu Ba/aguer), els quals testimonien
I'antlqor de la torre.

En enderrocar-se l'irnperl roma per l'inva-
sió deis bárbara. ele quals destruíen tot el
que trobaven a Jlur pas, el més probable es
que la torre també sofrís les ccnseqüencles
del furor germanic, pero els arabs, en con-
quista de la penlnsula, reconstrutren moltes
muralles í tcrtes, donant-los la forma cilín-
drica, Que es tal com ha arribat fins a no.
saltres, Ileugerament modificada pel temps.
Els cartaginesos i els romans construíen
les torres amb basament quadrat o rectan-
gular j així també felen la resta del coso
Per aíxó, la base de la torre de Sant Joan
és rectangular i la cornposlcló deis. seus
materials és igual a la deis fonaments de
la ciutat romana -d'Adarró •.

Aquesta Torre fou conquistada a l'lslarn
aprofttant el gran entusiasme que enccma-
ná als «crtstlans- le rendició de la torre de
Miralpeix. Quan els árabs s'estaven banyant
elscristlans aconseguiren de fer presoner
el seu únic defensor .sense vessament de
sang, el 24 q.e Juny del 1125, festivitat de
Sant Joan. 1 'en memoria del Precursor de

Crist hom alxeca una Ermita a pocs metres
de la torre, la qua! ha arribat fins al mo-
ment nostre sense quesi cap modlñcacíó.
D'aquí ve que prengués tarnbé popularment
el nom del Santo

Seqons refereixen doeuments antícs, prop
de l'Errntta, allunyada de la platja més d'un
kilornetre, hi havia un castell que formava
part de la quadra d'Enveja. Poden molt bé
ésser les rulnes que hj ha al voltant de la

. toreo El castell degué d'aprofitar aquesta
torre com a -torre de l'hornenatqe-. Pero
com que la seva construcció era molt més
soltda que la del castell que hom construí
posteriormental seu costat, s'ha conservat,
no havent esdevingut el matelx amb el caso
telt, del qual n'han quedat soIs les restes
deIs fonaments.

Exercia potestat sobre el castell, en els
seus millors temps, i igualment a un casal
que hi havia tocant a ell, I'honorableGui-
lIem d'Aguiló, senyor, a la vegada, del Cas-
tell de Cubelles (1405 a 1411). Oesprés
passa a la familia deIs Montbuy. En 1531,
era donzell ¡ senyor de la quadra d'Enveja,
en Bernadí d'Avlnyó, amb qui cornenca la
total decadencia i enrunament del castell

A finals del segle passat i comencarnents
de I'actual hom celebrava a l'era de I'Erm¡-
te, la Revetlla de Sant Joan, molt con corre-
guda pel jovent. que' hi ballaven al so de les
gralles.

Sense ésser molestada per ningú, torta i
sllent, ha contemplat el pas deis segles i
ha estar testtmont de les generacions passa-
des forjadores de la que havia d'ésser Vtla-
nova i la Geltrú. Hom podrta dlr que aques-
ta torre, que dorm el seu lIarg son en un
racó de la nostra urbs no és altra cosa que
la historia de ciutat petrificada

Salvador Llorach i Santís

Presidente: Pere Camarós iRoben
Secretario: Xavier Salieras iAsensio

Dirección Boletín: Xavier Copdet iSalé



9)e~aparej.xera la. 'C:orr~.de Sant doan?

l.'any 1850 Teodoro Creus i Corominas,
referlnt-se a les torres de St. Gervasi,
«íel Moro Onclet- i de Sant Joan, escrl-
bia al -Dtarlo de Villanueva y Geltrú- (nú-
mero 45, del 4-10-1850): « ..• construidas
todas de un mismo modo, si bien con algo
rlistinta figura, lo están con piedras sin
labrar, únicamente del modo que se arran-
can de la cantera ... , lo que hace no pueda
la acción de las aguas y demás elementos
dA destrucción cebarse tan fácilmente en
ellas y causa su Iarqa vida, que les ha he-
cno conservar hasta nuestros días y hará
durar muchos más si una mano impía o
ignorante no acaba con lo. que se debiera
conservar religiosamente.n

Tots sabem que la Torre de S1. Gervasi
va ser enderrocada l'any 1914 al ser eixam-
plada la línia de ferrocarril a doble via.
Destrucció lamentable maxlrn si tenim en
compte que una trentena d'anys abans, al'
ser tracada la primitiva via, amb uns mit-
jans tecnics segurament més defíclents.:
va ser respectada construint una foradada
al turó de Sto Gervasi quasi dessota ma-
teix de la torre.

La Torre de l'Oonclet (situada darrera
de la fabrica Grlffl) es troba actualment
molt emmascarada par construcclons pos-
terlors I encara que no estlgul en perlll
Immedlat de destruccló ha perdut tot el
seu carácter prlrnltlu,

El matelx no es pot dlt de la torre de
St, Joan, que en un terminl de pocs mesos
pot ser enderrocada si no s'hi oposen
coniutament la població (Associacions de
Vems, entitats culturals o d'esbarjo i
aqrupaclons de tota mena) i les autoritats
de la nostra vlla. La resolucló drastica I
Inadmisible d'enderrocar el més antlc mo-
nument arqultectónlc de Vllanova sernbla
ser que prevé, ni más ni menys, que d'un
orqanlsrne estatal com es el • Ministerio
de 'la Vlvlenda-. Suposem que Ignorant o
volent Iqnorar la sltuacló urbanlstlca I mo-
numental d'aquest sector es troben alxl
matelx en situació insegura várles famílles
que amb permís municipal han establert
en aquesta zona la seva vivenda I que,
com a conseqüencia d'una política unila-
teral en la planlficació del - Polígono de
l'Alquacult-. es veuen obligats a desallot-
lar en un breu termini.·

LA TORRE DE STo JOAN

Fent un breu resum histórlc de la Oua-
dra d'Envela, de la que no queden més
que la torre i I'ermita d'ortcen rornánlc
rlEldlr~da f\ St. Joan Baptista,hi ha en pri-
mer 110c l'esrnent d'un Carbonell d'Enveja
Al 1156 i, desnrés, l'escrlptura signada el
1160 per - Dalmatii de Invidia •. en una do-
nRrió de Guillem de Claramunt, senyor de
Cubelles, al monastir dé Valldaura. Seria
aquesta -Invldia- la cuadra d'Enveia que
amb tota seguretat existia ja al..secle XII?

Segons P. Garí, en una carta' pobla da-
tada de l'any 1278: es fa referencia als
1I0cs de Vilanova, Rocacrespa, Segur, Cu-
nit, així com Enveja i Adarró, com a per-
tenences del terme de Cubelles. L'anv
1405 Guillem d'Aguiló es titula senyor de

la fortalesa i quadra d'Enveja. A partir de
l'any 1421 cornenca a patlar-se d'un castell
d'Enveja, pero res 'autoritza a creute' que
0." va erigir un castellja entrat el segle
XV, sinó que es va rehabilitar una torre
de construcció molt anterior, Creus i Co-
rominas, en «Set Contalles del Temps
Vell- (1893). al referir-se a l'errníta de
Sant Joan, diu: -Forrnava part, o estava
enclavada dintre d'un caseriu avui desapa-
requt, nomenat Ouadra d'Enveja, en la que
hi -hnvia un castell del que avui dia sois
r-s oonserva una torre molt alta que seria
in del homenatge, alqun tros de muralla,
de carreus bastant requlars, y en sos vol-
tanto una munió de sitges overtes en la
"~r" ner l'Istll de les que es veuen en
,~t M;C1I"~1 dOlerdola-. Avui dia sois co-
neixern l'altanera torre, lo demés o ha si-
g:'t destruit o bé roman sota terra,

No menys interessants és el fet de que
pn aauest sector han estat recollides en
diferents ocasions cerámlques i altres rna-
terlals arqueoloqics iberlcs i rornans. Hi
hauria haqut ja en aouest mi'tei;( 1I0c una
t:1l"i'l anterior d'oriqen roma? ~s una pos-
sibilltat avul dla sens confirmació, pero
que no ens extranyarla gens.

L'EnMITA

No rnenvs confus es I'oriqen de la ea-
pella dedicada al Baptista. Se sap amb
seguretat que l'any 1290 Joan de Castell-
bisbal deixa un lIegat per a la capella de

".~ , ¡;

Sant Joan d'Enveja, La tradició, no obs-
tant, diu que la fundació de I'ermita es
remunta a l'any 1125 i que fou erigida en
memoria de la reconquesta de la torre per
tant-ee d'una -badada- deis calurosos mo-
ros que, segurament per influencia sobre-
natural, van abandonar la guardia per ba-
nvar-se a les no oulluides aicües de la
platia vilannvina d'aleshores (encara no
es parlava de - comisions anti-terrnica-I.

Se sap també que un plet mantingut en-
tre ·el rector de Cubelles i els fidels de
1'1Ouadra conduí a la prohibició d'any 1337
de celebrar rnlsses a l'antiqa ermita dedi-
caria als Sants Joan Baptista i Joan Evan-
gelista, fet que es venia produint poc més
o menys desde l'any 1330. No creiem,
dones, que el seu origen vagi rnés enlla
dels seules XII o XIII.
deis s8~les XI o XII.

Arouítectónlcarnent és d'un estil roma-
nic molt pobre i decadent i és molt for-
cat veure-hi cap are de ferradura com
equivocadament s'ha dit alguna vegada.
Diu Creus i Corominas l'any 1893: -Díta
ermita, encara que careix de rnerlt arqui-
tectónic, és respectable per la seva anti-
quetat, demostrada per son cloquer de
cadireta i l'arc apuntat de grosses i tos-
ques dovelles oue té en son intetior.»

Actualment l'ermlta resta abandonada i
serveix de maqatzern per tota mena
d'atuells aqrícols pertanyents a la masia
adossada als seus murs. Creiem que per
una restauració digna no es trobaria cap
dificultat tecnica nI' tant sois representaria
una aportació económica massa gravosa.

PERSPECTI\.<':S FE L FUTUR

tS necessari per tant reivindicar no sois
el que es respecti aquest coniunt d'lnne-
qable valor históric i artístic, sinó que es
procedeixi a la municipalització riel ma-
telx. Un cop alxó aconseguit, caldrla es-
tudiar la forma ldónla per a que en aquest
mateix 1I0c, ja que les seves caracterfstl-
ques ho permeten, poguesslm veure-hi
una zona d'esbarjo on les necessltats so-
cio-culturals del barri tinguessln el SAU
iust reflexe. Pernue no crear una Aula de
Cultura o una Biblioteca Popular anrnfi-
tant en la mesura de les seves possíblli-
-uorda ioi saq!l:l ap suausuo ap druñ un
tats I'actual masia? Són dues idees que
crelern pro u interessants, pero segura-
ment no les úniques que poden netxer de
la coHaboració i l'Interes de tots. Lluitem
doncs parque en el futur no ens siqul ore-
sentat un fet consumat que en el millor
deis casos seria la creació d'un ornanlnrne
més sens sentlt com el tant parlat • Mu-
seu Maqrlnva- o la fins ara inútil Masia
en Cabanyes.

Emplacem des d'aquestes ratlles a les
autoritats municipals per que en un ter-
mini prudencial facin oúbllc el seu interés
o inhibició en front d'aquest qreu proble-
ma que commou a un ampli sector de
I'opinió pública.

Xavier Virella
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9)e~apareiJ(era la 'Corre de Sa'l1t doan?
> ' ,

L'any 1850 Teodoro Creus i Corominas,
referint-se a les torres de Sto Gervasi,
.del Moro Onclet- i de Sant Joan, escrl-
bia al -Dtarío de Villanueva y Geltrú- (nú-
mero 45, del 4-10-1850): •... construidas
todas de un mismo modo, si bien con algo
distinta figura, lo están con piedras sin
labrar, únicamente del modo que se arran-
can de la cantera ... , lo que hace no pueda
la acción de las aguas y demás elementos
de destrucción cebarse tan fácilmente en
ellas y causa su larga vida, que les ha he-
ello conservar hasta nuestros días y hará
durar muchos más si una mano impía o
ignorante no acaba con lo que se debiera
conservar religiosamente.»

Tots sabern que la Torre de St. Gervasi
va ser enderrocada l'any 1914 al ser elxarn-
plada la línia de ferrocarril a doble via.
Destrucció lamentable maxírn si tenim en
compte que una trentena d'anys abans, al
ser tracada la primitiva via, arnb uns rnit-
jans tecnics sequrarnent mésdeficients,

~.'l ser respectada construint una foradada
\. ~ turó de Sto Gervasi quasi dessota rna-
Yeix de la torre.

La Torre de l'Oonclet (situada darrera
de la fabrica Grlffl) es troba actualment
molt emmascarada per construcclons pos-
tertors I encara que no estlgul en perlll
tmmedlat de deatruccté ha perdut tot el
seu caracter prlmltlu.

El matelx no es pot dlt de la torre de
Sto Joan, que en un termini de pocs mesas
pot ser enderrocada si no shi oposen
conlutarnent la població(Associacions de
Velns, entitats culturals o d'esbar]o i
aqrupaclons de tota mena) i les autoritats
de la nostra vlla. La resolucló drastíca i
Inadmisible d'enderrocar el más antlc mo-
nument arqultectónlc de Vllanova sembla
ser que prové, ni más ni menys, que d'un
orqanlame estatal com es el «Mlntaterlo
de la Vivienda". Suposem que Ignorant o
volent lqnorar la sltuacló urbanístlca '1 mo-
numental d'aquest sector es troben alxl
matelx en situació insequra varies famílies
Que arnb perrnís municipal han establert
en aquesta zona la seva vivenda i que,
com a conseqüencia d'una política unila-

sral en la planificació del «Poltqono de
Alguacuit », es veuen obligats a desallot-

lar en un breu termini. .'

LA TORRE DE ST. JOAN

Fent un breu resum histórlc de la Oua-
dra d'Enve]a, de la Que no queden més
Que la torre i l'errnlta d'orlcen rornanic
rledlr'lda A St. Joan Baptista, 'hi ha en pri-
mer 1I0c l'esment d'un Carbonell d'Enveja
RI 1156 i"després. l'escriptura signada el
1160 per • Dalmatii de lnvldla-, en una do-
nacló de Guillem de Claramunt, senyor de
Cubelles, al monastir de Valldaura. Seria
acuesta -Invldía- la cuadra d'Envela que
arnb tota seguretat existia ja al-secle XII?

Segons P. Garí, en una carta pobla da-
tada de I'any 1278. es fa referencia als
1I0cs de Vilanova, Rocacrespa, Segur, Cu-
nit, així com Enveja i Adarró, com a per-
tenences del terme de Cubelles. t.'anv
1405 Guillem d'Aguil~ es titula senyor de

la fortalesa i quadra d'Enveja. A partir de
l'any'1421 cornenca a parlar-se d'un castell
d'Enveja, pero resautoritza a creure' que
0" va erigir un castell ja eritrat el segle
XV, sinó que es va rehabilitar una torre
de construcció molt anterior. Creus i Co-
rominas, en «Set Contalles del Ternps
Vell- (1893), al referlr-se a l'errnita de
Sant Joan, diu: • Formava part, o estava
enclavada dintre d'un caseriu avui desapa-
regut, nornenat Ouadra d'Enve]a, en la que
hi hav!a un castell del que avui dia sois
,.,[; conserva una torre molt alta que seria
i'1 del homenatge, algun tros de muralla,
de carreus bastant requlars. y en sos vol-
tanto una munióde sitges overtes en la
"~r," ner l'ist!l de les que es veuen en
~t ~.~;oJ!~1 d'Olerdola-, Avui dia sois co-
neixem l'altanera torre. lo demés o ha si-
g: r+ destrult o hé roman sota terra.

No rnenys interessants és el fet de que
pn aouest sector han estat recollides en
diferents ocasions cerarniques i altres rna-
terials arqueolóqlcs lberics i rornans. Hi
hauria haqut ja en aouest mate!x 1I0c una
t:1l1'i" anterior d'or iqen roma? És una pos-
síbllltat avul dla sens confirmació, pero
que no ens extranyarla gens.

L'EnMITA

No rnenvs confus es I'origen de laca-
pella dedicada al Baptista, Se sap arnb
seguretat que l'any 1290 Joan de Castell-
blsbal deixa un lIegat per a la capella de

Sant Joan d'Enve]a. La tradició, no obs-
tant, diu que la fundació de l'errnita es
remunta a l'any 1125 i que fou erigida en
memoria de la reconquesta de la torre per
tant-se d'una «badada- dels calurosos mo-
ros que, segurament per influencia sobre-
natural, van abandonar la guardia per ba-
nvar-se a les no ouíluides aiqües de la
platla vilanovina d'aleshores (encara no
es parlava de «comisions anti-térrriíca-).

Se sap també que un plet mantingut en-
tre -el rector de Cubelles i els fidels de
1" Ouadra conduí a la prohibició d'any 1337
de celebrar misses a I'antiga ermita dedi-
cada als SantsJoan Baptista i Joan Evan-
gelista, fet que es venia produint poc més
o menys desde l'any 1330. No creiem.
dones, que el seu origen vagi més enlla
clels seqles XII o XIII.
deis ssolesX! o XII,

Arrruttectónlcarnent és d'un estil roma-
nic molt pobre i decadent i és molt for-
cat veure-hi cap are de ferradura com
equivocadament sha dit alguna vegada.
Diu Creus i Corominas l'any 1893: «Dita
ermita, encara que careix de rnerlt arqul-
tectónic, és respectable per la seva anti-
quetat, demostrada per son cloquer de
cadireta i l'arc apuntat de grosses i tos-
ques dovelles oue té en son interlor.»

Actualment l'eirntta resta abandonada i
serveix de magatzem per tota mena
d'atuells aortcols pertanyents a la masia
adossada als seus murs. Creiem que per
una restauració digna no es trobaria cap
dlficultat tecnica ni tant sois representaria
una aportació económica massa gravosa.

PERSPECTIV'-:S FE L FUTUR

És necessari per tant reivindicar no sois
el cue es respectl aquest coniunt d'inne-
qable valor históric i artístic, sinó Que es
procedeixi a la municipalització riel rna-
teix. Un cap alxó aconseguit, caldrla es-
tudiar la forma idónla per a que en aquest
mate ix 1I0c, ja que les seves caracterfstl-
ques ho permeten, poguessim veure-hi
una zona d'esbar]o on les necessitats so-
cio-culturals del barri tinguessln el SAU
iust reflexe. Peroue no crear una Aula de
Cultura o una Biblioteca Popular ar'lrofi-
tant en la mesura de les seves possibili-
-qorde +01- saq!CI ap sueusuo ap druf un
tats l'actual masia?Són dues idees que
crelem prou interessants, pero segura-
rnent no les úniques que poden netxer de
la coHaboració i l'lnteres de tots. Lluitem
dones perqué en el futur no ens slqui pr e-
sentat un fet consumat que en el millor
deis casos seria la creació d'un oruanlsme
més sens sentlt corn el tant parlar « Mu-
seu Maqrlnvá» o la fins ara inútil Masia
en Cabanyes.

Emplacem des d'aquestes ratlles a les
autoritats municipals per que en un ter-
mini prudencial facin oúblic el seu interés
o inhibició en front d'aquest qreu proble-
ma que cornrnou a un ampli sector de
I'opinió pública.

Xavier Virella
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