
g, diferencia d'altres indrets
;Q2 de la nova Catalunya, en

aquell petit promontori on
s' alca la fortalesa de
Guisaltrud, no només hi

ha un castell aillat, Ja des deIs primers
moments hi ha el temple i algunes cases
que es distribueixen en el petit ámbit
<I'intramurs. Enfront del conjunt
arquitectonic castell-església queda un
espai obert que esdevindrá la primera
placa: la placa del Castell. És el centre
neurálgic d'on arranquen els diferents
carrers que cap a llevant o ponent de
seguida topen amb la muralla. El més
llarg és transversal i va en direcció al mar.

La Geltrú queda una mica lluny de
la costa, pero a la vora de la platja, a redós
de les sorres blanques, existeix un petit
nucJi pescador anomenat
CaLlacuna. Aquest raval
de la Marina no se sap
des de quan existeix.
Tanmateix tenen una er-
mita propia dedicada a
Sant Cristofor en un turó
amb vistes al penya-
segat. La fortalesa ja no
ésI'única cosa quees pot
veure en aquests paratges
del litoral. .

També a I'altra
banda del torrént de la

Pastera comenca a
dibuixar-se.un nucli nou.

Passada )a zona de
margallonsdel Palmerar,
cornencen a veure's
habitatges precaris .l'un
al costar de I'altre.
S'arrengleren a banda i
banda d'un camí.

Aquest camí
ample és l' antiga via ro-
mana que unia Barcelo-
na amb Tarragona. La
gent local no té noció de
distancies tan llargues.
La població ho veu més
com el camí de Cubelles
cap al nucli de Ribes.

Aquestes terres on
comencen aemplacar-se
noves cases ja formen"
part del terme de Cube-
lles. Tot i que encara hi
ha perill com per poder

prescindir totalrnent de
protecció i murs, estan
tan a prop de la Geltrú
que en un moment donat
salten el torrent i s'hi amaguen.

Hi ha la dita quefou un fránc~ el
primer a construir un habitatge al peu
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La Geltrú i Vilanova,
pobles que creixen

La Geltrú queda una mica lIuny de la costa, pero a
redós de les sorres existeix un petit nucli pescador

anomenat <;:0 Uacuna. les terres on comencen a
emplac;ar-se noves cases formen part de Cubelles

Text: Mireia Rosich/ Foto: Anahí Aguado

. . .. . . ..•.. . .

d'aquest camí.

També existeix una
llegenda popular que par-
la' de dos amants com els
fundadorsdel nou lloc. Ara
bé, entre el castell de
Cubelles i el de Ribes hi ha
molta terra.

Menys por

Igual que en el seu
dia es va erigir la Geltrú,
també en el seu di a, la gent
que treballa aquesta terra
per sobreviure, va aple-
gant-se per viure i conviu-
re. I acaba forrnaru una
comunitat. És un procés
gradual. A mesura que la

inestabi litar i la por
desapareixen, la terra va

donant els seus fruits. La
gent s'arrela.

Paral-lelarnent a la
formació i consolidació
d'aquesta nova comunitat,
laGeltrú també vacreixenl
i estenent-se. Les cases
proliferen i s'apinyen i
arribara un moment en
que les muralles se so-
breeixiran i existiran ravals
extramurs, adossats a la

muralla.
Tot i que la immensa

majoria viu de la terra,
comencen a apareixer
artesans i ferrers que fan
armes i escuts i tota mena
d' eines en tallers rudimen-

taris, S'obren rnés portes ies comencen a
fer intercanvis. Fins aquí la Geltrú i la seva
nova vema no van a dues velocitats.

La placa del Castell de la Geltrú, des d'on
van a,rrencar e/sprimers carrers del nuclí

CRONOLOGIA
1131-1162: Regnat de Ramon
Berenguer IV

1131: Arnau Ribes inteudat pel
bisbe Oleguer. Primer descendent
dE1Mir Geribert que adopta el
cognom Ribes
1154: Referencia documental més
antiga de l'església de la Geltrú
1183: Disputa entre Arnau i Ramon
de Ribes per la Geltrú.
Diferenciació de domini entre Ribes
i la Geltrú
1196-1213: Regnat de Pere I el
Católic

~Elsomonts
---r de la Geltrú

La Ilegenda popular parla d'una
parella .d'amants que fugint del dret de
cCuixa s'escaparen de la Geltrú i fundaren
una nova vila. En aquells temps el seriyor
feudal tenia plena jurisdicció sobre terres
i homesdels seusdominis. EIs seusvassalls
erendepropietat. Igual que tenia l' obligació
de defensar-los tenia dret a manar-los.
Exerciarnals usos com el dret de cuixa que
no eren fácilment tolerats per tothom.

Els joves amants van negar-se a
sotrnetre's. Van saltar la muralla de nit i
van traspassar el torrent, la frontera deis
dominis senyorials. Una historia d'amor

amb final felic ens explica els orígens de la
ciutat. No sabem del cert qui foren els
primeríssims habitants d'una vila nova
que encara no tenia norn. El que sí sabem
ésque més d'una parella va saltar la mura-
Ila, cercan! nous aires de llibertat per una
nova vida.
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