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Pugnes

Temps d'alerta
a la terra de ningú

$'han erigit fortificacions per tota la contrada. Són
reductes que protegeixen. La terra és motiu de

rivalitat entre nobles i clergues. Al 985 Almansur
torna a irrompre amb un nou setge a Barcelona

Text:Mireia Rosich/ Fofo: AnahíAguado

El carrer de la Torre, al barri de la Geltrú,
dibuíxas entre el castell iel temple

El primeríssim cor-
. dó .de muralles cenyeix

amb prou feines el castell,
J'esglesiola de Santa Ma-'
ria amb el cementiri, la

casa rectoral i poca cosa
més. Té una sola porta.
Just a la sortida hi ha el
Palmera. La gent li diu
així a aquesta petita illa
que .s'ha anat formant al
llit del torrent perque esta
plena de palmes. Els pocs
habitants d'aquest indret
encara intenten' dominar
el sol amb les mans des-
pullades, En moments de
perill imminent, corren
camp a través, salten el
Palmera i entren per la
porta a recloure's dins les
muralles. Arran deis murs
algunes casessarrengle-
reno Hi ha lloc per a tots a
dins.

Entre el castell i el
temple esdibuixa el carrer
de la Torre. És el més antic
de IOIS.Pren el nom de la
torre de guaita O de
J'hornenatge. En el cas de
la Geltrú es troba just en-
mig del castell. És la part
més alta de rota
l' estructura. En ella es fa
una cerirnónia especial. El

caria jura defensar i guar-
dar el castell per al seu
senyor. Els habitants de la

Geltrú se senten sans i es-
talvis dins del recinte. Pero

arribara un temps en que aquests murs
protectors esdevindran opressors perqué
no hi haurá perill. .

CRONOLOGIA
801:S'ha conquerit Barcelona
929:Fortifació i colonitzacions
del Penedés i I'Anoia
985: Almansur destrueix
Barcelona
992-917: Regnat de Ramon
Borrell
1018·1034: Regnat de
Berenguer Ramon I
1039-1041: Fortificació del
castell de Cubelles
1040: El bisbe Guislaber
concedeix a Mir Geribert els
béns i terres del Penedés
1060:Mor Mir Geribert

[1
n una data incerta entre

l
els segles X i XI neix la
Geltrú. Es un petit nucli .
emmurallat. S'estructura

~ .1 voltant d'un castell i
un temple. Una petita

placa enmig. Un fossar al darrere. Poca
cosa més. La torre de guaita sobrepassa la
muralla. Són temps per estar 'alerta.

A fora el territori esta dessolat. La
comarca ha estat forca temps terra de
ningú. Cada estiu hi ha petites ratzies i
enfrontaments precipitats. Sarrams i cris-
tians amunt i avall sense quedar-s'hi, Els
comtes catalans estan al nord. Existeix la
Catalunya vella. Barcelona ja es va con-
querir.

Des del Llobregat la Marca Hispa-
nica va baixant cap al sud i arriba al Gran
Penedés. S'han dibuixat '
alguns districtes, S'han
. erigit fortificacions es-
campades per jota la con-
trada. Són reductes que .
protegeixen. Encara hi ha
perill. Al 985,Almansur
loma a irrornpre amb un
nou setge a Barcelona.
És el darrer em bar,
Aquesta terra arrasada .
s'ha de recuperar.

La zona del Pene-
des té en el seu interior
Olerdola i en el litoral el
terrne de Ribes i el de
Cubelles. En principi
pertany al bisbe. Tanrna-
teix la terra és motiu de
rivalitat entre nobles i
c\ergues. És un període
d'assentament en terri-
toris despoblats que no
eren propietat ni residen- .
cia de ningú.

Les pugnes són
freqüents. En el sistema

feudal les fronteres se
solapen. Una nissaga
poderosa aviat es negara
a obeir el poder episco-
pal. Un deis primers he-
reus, Mir Geribert, sera

conegut com el príncep
d'Olerdola .. El mateix
bisbe Guislabert li fará •

concessions.
.El torrentde la P~-

tera és la frontera natural
que separa els dos districtes de la costa.
Guisaltrud, la nostra petita .fortalesa, es
trobaen aquestextrem del tenue-de Ribes.
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~Mir ,
~Geribert

Mir Geribert, príncep dOlerdola.
(final sdel S.X-I06O). Va tenir cinc fills. Els
seus pares ja havien estat un rnatrimoni
poderós, pero ell reuní SOlael seu poder
nombrosos feus amb els seus respectius
castells i estrategiques fortaleses a 101 el
Penedes. Les terres li foren concedides pel
bisbe.Tot i haverjuratfidelitat alsseuscomics
sovint va fer ús i abús de poder que el
condutren a litigis.

Va ser hoste deis sarrams a Tonosa.
Va gaudir de partidaris rnolt lleials al
Penedes. El seu propósit de voler crear un
model d'estat sense la tutela deis sobirans
va tenir molts adeptes. Va haver de recular
en ésser acusat d'alta traició i finalment. en
circumstancies sospitoses,fou decapitat pels
sarrams. El Penedes,pero, de ben segur que
se'n beneficia de la sevaobra colonitzadora
i del comerc establert amb els sarrams,


