
E.lS PRIMERS PASSATGES ESCRITS
D/HISTORIA DE VllANOVA

Introducció

El 16 de febrer de 1789, ara fa
dos-cents anys, un canonge de Tor-
tosa anomenat Jaume Pelfort pro-
nunciava a Vilanova i la Geltrú una
oració fúnebre amb motiu del fune-
ral que el Reial Gremi de Mariners
de la vila celebrava per l'ánirna de
Caries 111. El text del discurs i els de-
talls de I'acte possiblement hagues-
sin caigut en I'oblit si no hagués estat
per un lIibre irnprés poc després re-
collint I'esmentada oració i la relació
de les reials exequíes feta pel propi
Pelfort. Aquest és, doncs, un lIibre
per a la historia, pero ben mirat és
quelcom més. Entre les seves planes
es troben passatqes.o'htstorta de Vi-
lanova, alguns discutibles i, si es vol,
injustificats, pero d'história per fer
I'autor alussió expressa al passat.
També enguany s'acornpleix el se-
gon centenari d'una altra pro<tpcciÓ
amb contingut historie vilanoví, la
carta que Jaume Pasqual

(1736-1804), I'erudit canonge pre-
monstrates de Bellpuig de les Ave-
lIanes, adrecá al vilanoví Francesc
Papiol i de Padró (1750-1817) sobre
las antigüedades de Villanueva (14
d'agost de 1789), escrit de gran tras-
cendencia durant el segle passat per
llancar la tesi Olérdola-Cartaqo Ve-
tus. Una i altra són les primeres pro-
duccions conegudes amb passatges
d'história de Vilanova. El seu segon
centenari sembla un bon motiu per
vindicar-les i estudiar-les lIiurement,
de per sí, important poc I'encert del
seu contingut i sense la necessitat de
cercar en elles arguments en pro
d'un gloriós passat vilanoví.

El present estudi pretén senzi-
lIament una aproximació als dos tex-
tos i al seu ressó, descobrint la seva
íntima relació i procurant desfer, si
es dóna el cas, possibles mal ente-
sos forjats a través deis anys per la
bibliografia local. Es presenta dividit
en dues parts. La primera s'ocupa
del lIibre de Jaume Pelfort, desta-
cant, sobretot, el contingut historie,
tant del text de la Relación ... com el

¡ .

de la Oración .... La segona, de la
carta de Jaume Pasqual, de la seva
raó de ser, del contingut i de la re-
percussió histórica que tingué, so-
bretot, a nivell local; aixó sí, cal
advertir-ho ben clarament, deixant
bastant de banda les argumentaci-

ons d'aquest autor contingudes a la
carta per justificar que la Cartago Ve-
tus consignada per Ptolomeu (segle
11) estava on Olérdola i també les deis
seus detractors, no solament per no
ser I'arqueologia I'objectiu d'aquest
treball sinó també perqué qui vulgui
conéixer els fonaments, detall s i evo-
lució de la tesi de Pasqual i de les
successives pot recórrer a un nota-
ble treball d'Albert Ferrer i Soler, ti-
tulat El castro antiguo de San Miguel
de Otéraote'. Tot el que segueix vol
apuntar a Vilanova i la Geltrú, i s'ex-
posa amb la conñanca que si en
certs moments el lector observa un
predomini de noticies, reterencies i
al-lusions a aspectes i autors no vi-
lanovins estimara que hi són per fa-
cilitar la comprensió del tema i donar-
-li la seva justa dimensió.



Oración Fúnebre... de
Jaume Pelfort

L'arribada de Caries 111des de
Nápols al port de Barcelona per a
succeir en el tron al seu germanas-
tre Ferran VI (1746-1759)fou certa-
ment entusiástica, Les generacions
que havien viscut a Guerra de Suc-
cessió havien anat desapareixent pel
pas del temps i eren ja pocs els tes-
timonis vius de la derrota i de I'im-
mediat embat repressiu de Felip V,
el pare del nou rei. Caries 111prome-
té de bon principi als catalans pros-
-seguir algunes de les reformes ini-
ciades per Ferran VI i d'introduir-ne
d'altres també favorables als interes-
sos del Principat. El monarca més re-
presentatiu del despotisme iHustrat,
durant els gairebé trenta anys de
regnat, no va decebre del tot, va im-
pulsar el ressorgiment económlc del
país i propicia un veritable esclat cul-
tural. Una de les disposicions més
mitificades pero també més relle-
vants de Caries 111fou especialment
beneficiosa pels catalans: la fi del
monopoli del comen; amb América
que exercia Cadis (1778f La seva
mort, la matinada del 14de dese m-
bre de 1788,conseqüentment, va ser
dolguda, i arreu se celebraren sen-
tits funerals per l'ánima del monar-
ca. A Vilanova i la Geltrú, no es con-
tentaren amb un, se'n celebraren
dos, un de més senzill, del qual no
se'n disposa de més notícia, i un al-
tre, organitzat pel Reial Gremi de
Mariners, certament fastuós.

La platja vilanovina estava en
aquells moments en plena ebullició
qrácies al prósper cornerc marítim,
activitat que donava torea vida als
homes de mar i que era el motor eco-
nómic de la vila. Aquesta favorable
situació i les exceHents perspectives
que oferia I'anomenat IIiure cornerc'
motivaren, sens dubte, que els ma-
riners es volquessin a celebrar unes
Reials Exequies a l'alcada del seu
rang i en consonancia amb el senti-
ment de gratitud envers el monarca
que, a més, havia transformat i do-
nat prerrogatives al gremi mitjancant
un Reglamento de Navegación, Pes-
ca, Carga y Descarga y gobierno po-
lítico y económico de los
matriculados de este partido de Vi-
lIanueva de Cubelles, formado en
revista de inspección celebrada de
orden del rey por D. Manuel de Zal-

dive, 17734
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Característiques formals i.
contingut general del llibre

lrnpres en quart, el IIibre duu
una portada molt explícita, com gai-
rebé totes les de l'epoca:
Oración fúnebre que en las honras
funerales hechas por el Real Gremio
de Mareantes de la /lustre Villa de
Villanueva y Geltrú, a la Catholica
Magestad de Don Carlos 11I,Rey de
las Españas, dixo el Doctor Don Jay-
me Pelfort Catedratico que Iue de Fi-
losofia, y Sagrada Theologia, y Rec-
tor del Real Colegio de San Carlos,
en la Pontificia y Real Universidad de
Cervera: y en el dia Canonigo de la
Santa Iglesia de Tortosa, Examina-
dor Sinodal de este Obispado, e in-
dividuo de la Real Academia de Bue-
nas Letras de Barcelona, el dia 16 de
Febrero del Año 1789, en la Iglesia
parroquial de San Antonio Abad. Sa-
le a la luz, con la Ralacion de dichas
Honras compuesta por el mismo
Orador, a solicitudes del menciona-
do Real Gremio de Mareantes/ Con
Licencia! Tortosa: Por Josef Cid, Cal-
le de la Rosa!.

Del text d'aquesta portada es
dedueix clarament que el dia 16 de
febrer de I'any 1789,a I'església Par-
roquial de Sant Antoni Abad, el Re-
ial Gremi de Mariners de Vilanova i
la Geltrú va celebrar els funerals de
Caries 111i que I'oració fúnebre la va
recitar tot un personatge, el Dr. Jau-
me Pelfort , al qual el propi gremi de
mariners dernaná que escrivís una
memoria de tot I'acte per publicar-la
junt amb I'oració que havia pronun-
ciat. Amb posterioritat, després
d'obtenir-se les requerides lllcéncies,
els dos escrits foren impresos a Tor-
tosa, d'on Pelfort n'era Canonge, se-
gurament porque a Vilanova no hi
havia encara cap impremta
establerta.

Girant el full de la portada apa-
reix la pagina 3, que és on cornenca
el primer deis dos escrits. No és,
com podria pensar-se, Oración fúne-
bre ... , sinó Relación de la Reales
Exequias ... , que s'estén fins la pla-
na 25 per cloure amb aquestes pa-
raules: ...espero, que no se me
negará el desimulo de la cortedad de
expresiones, tanto en la Relacion,
como en la Oracion Funebre, que es
la siguiente. Efectivament, tot seguit
apareix, a modus de portada, el se-

güent text: Oracion funebre de Car-
los tl/I, Rey de las Españas
pronunciada el dia '16 de Febrero de
1789, en "/a Iglesia Parroquial de S.
Antonio, -efJ la Insigne Villa de Villa-
nueva y Geltrú, por el Doctor Don
Jayme Pelfort, Canonigo de la San-
ta Iglesia de Tortosa. Aquest segon
escrit, amb numeració de páqlnes in-
dependent, és bastant ,més IIarg que
I'anterior. Cornenca a la plana 3 i
s'estén fins la 55. Després, al final
de tot, passat un full en blanc, n'hi
ha dos més sense numerar que re-
produeixen un certificat del Marqués
de Lió, Domingo Félix de Mora, Se-
cretari de l'Acadérnia de Bones Lle-
tres de la ciutat de Barcelona,
acreditant que les dues obres han
passat la censura de dos membres
de l'Acadérnia i que, per tant, ja pot
ser demanada la llicéncia d'impres-
sió. La data d'aquest document és el
6 de juny de 1789, la qual cosa ve
a dir que el IIibre no veié la IIum fins
com a mínim quatre mesos després
que tinguessin IIoc els funerals.

El primer escrit del IIibre, Rela-
cion de las Reales Exequias ... , és,
fonamentalment, tal com el seu epí-
graf indica, la ressenya del funeral,
pero I'autor no cornenca a oferir da-
des concretes de I'acte fins la plana
7. Els primers paráqraís els dedica
a ressaltar la tristesa deis vilanovins
davant la notícia de la mort de Car-
Ies 111i I'avantatjós que fou per Vila-
nova i la Geltrú el regnat d'aquest
monarca. Parla de I'augment de po-
blació, de I'amillorament de cases i
carrers, del floreixent comerc, de I'in-
crement de la indústria, de la frondo-
sitat de les arts i de les vinyes i de
les rnillores introduides a la platja. En
arribar a aquest punt, Pelfort fa re-
ferencia al surgidero en donde abor-
dan tan frequentemente las naves
mercantiles ... , i afegeix ...que pare-
ce va a renovarse alli aquel concur-
so de embarcaciones que havia en
tiempo de los Cartagineses .... Natu-
ralment, Pelfort aquesta afirmació la
té de justificar, i així neix el primer
text conegut que tracta d'hlstória de
Vilanova i la Geltrú. Després
d'aquest fragment, al qual es tará no-
va i més completa referencia, I'autor
prossegueix fent patent I'amor i
I'agra'lment deis vilanovins a Caries
111,no sense abans fer esment de les
noves perspectives del cornerc amb
América (páq.B). És a la pagina 7 on
de fet cornenca Pelfort a explicar els
detalls de les Reales Exequias, tot



advertint que en realitat se'n van fer
dos de funerals, peró que ell només
descriurá el celebrat pel Gremi de
Mariners. El cap del Gremi era ales-
hores el Dr. Manuel Torrents, Comis-
sari Subdelegat de Marina, i ell
mateix es va fer cárrec de I'organit-
zació de les Reials Exequias, les
qual van tenir lIoc a l'Església Par-
roquial de Sant Antoni Abad per ser
més gran i més céntrica que la de
Santa Maria de la Geltrú", Pelfort
descriu el temple i també, amb mol-
ta profussió de detalls, el Reial Mau-
soleu (páq. 8 a 13) anotant, fins i tot
les inscripcions poétiques repartides
entre les diverses parts del túmul
(pags. 13 a 23) . L'acte fúnebre,
anunciat a toc de campanes la vigí-
lia, va tenir lIoc el 16 de febrer de
1789.A les set del matí cornencaren
a concórrer a I'església els Pares Ca-
putxins, els Carmelites Descalces de
Vilanova i la Comunitat de Francis-
can s Observants de Vilafranca del
Penedés, els quals, junt amb el rec-
tor de la parroquia i el clergat vilano-
ví, cantaren Matines de Difunts al
costat del túmulo Després, el Dr. Jau-
me Brichfeus, Canonigo de la Metro-
politana Iglesia de Tarragona
Prima da de las Españas, celebra la
Missa cantada de Requiem i, tot se-
guit, Jaume Pelfort pronuncia l'Ora-
ció Fúnebre. Finalment, els clergues
i les comunitats religioses cantaren
un responso

Acabada la Relacion ... , comen-
<;:ala Oracion Funebre ... , que s'es-
tén Ilargament a través d'un
preámbuli quatre parts, amb un con-
tingut tan marcadament religiós que
seria del tot temerari no deixar en
mans d'experts en retórica religiosa
els comentaris i la síntesi deis argu-
ments i recursos emprats per Jaume
Pelfort. Abunden també les lIoances
a Caries 111 i al seu regnat, i una en
particular obliga a I'autor a anotar
uns altres passatges d'história vila-
novina, circurnstáncia que permet
afirmar encara amb més raó que
aquest lIibre, a más de ser históric,
és el punt d'arrencada de la histori-
ografia local.

El eontingut historie
r

Pelfort, a la Relacion ... (páq, 6),
com ja s'ha anotat anteriorrnent, fa
referencia al tráfic marítim que havia
tingut el surgid(jrode Vilanova en
temps deis cartaginesos. L'auto{, pe-
ró, encara ana més lIuny: .. .Entonces
el surgidero de ~sta Villa, como tan

acomodado, y cercano a la Cartago
Vieja, era el emporio para la manu-
ten cion , y abastecimiento de aque-
lla memorable Colonia; yaora lo es
para el enrequecimiento de una Po-
blacion, cuyos adelantados progre-
sos en la Marina nos la prometen
emula de la Cartago Vieja. Es verdad
que no ve aun Villanueva restituida
enteramente a su surgidero aquella
magnificencia que le dió el comercio
de la Cartago Africana: pero el Rey-
nado del gran CARLOS lit.... En sín-
tesi, dóna per obvi que la platja
vilanovina era el port de la propera
Cartago Vella, colonia de la Cartago
Africana.

Aquesta asseveració podria
interpretar-se com una llicencia his-
tórica per acontentar els vilanovins
fent-Ios somniar en fabuloses glóri-
es preterites de nou abastables qrá-
cies a Caries 111, peró el cas és que
Pelfort, amb una extensa nota a peu
de pagina, procura fonamentar en
termes histórics aquesta pres-
sumpció:

Que huvo en Cataluña una Ciu-
dad llamada Cartago Vetus, nadie
puede negarlo, sino quien de por fal-
sa la noticia que nos dió Ptolomeo en
su Geografia; pues este entre los
Pueblos de los Hercaones coloca a
Cartago Vetus. Pero el mismo Pto-
lomeo nos da á entender claramen-
te, que esta Cartago Vieja estava
muy cerca de la Playa de Villanue-
va, pues la coloca entre los Pueblos
Hercaones en 16grados, 40 minutos
de longitud, y en 40 grados 55minu-
tos de latitud, que atendida la medi-
da de que usa aquel Geografo, vie-
ne a caer en el sitio, en que esta ViI-
lafranca del Penadés. Esta Cartago,
segun lo indica Plinio num. 11 lib. 3
cap. 3 era la Colonia mas celebre
que tenia n los Cartagineses en Es-
paña, asi como Tarragona fué des-
pues la Colonia mas celebre que te-
nian los Romanos en esta Peninsu-
la. Nadie deve estrañar que se llama-
se Vetus, siendo sin duda mas re-
ciente que la Cartago Africana; por-
que se llamó Vieja, no respeto a es-
ta, sino a otra llamada Carthago no-
va, que es Cartagena.

Si hacemos la devida reflexion
sobre esta historia, veremos clara-
mente, que la Playa de Villanueva,
que entonces seria un famoso Puer-
to, fué el emporio de los Cartagine-
ses para su trafico, y comercio, y
para la extraccion de oro, plata, y
otros minarales que subministrava
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generosamente la fecundidad
subterranea de la Provincia de Ca-
taluña. Y la razon es convincente
porque el surgidero de Vil/anueva
era tan cercano a la Cartago Vieja,
que se podia llamar muy bien el sur-
gidero, de esta gran Colonia. Da
grande peso a esta opinion lo que di-
ce el lIustrissimo Señor Don Juan
Margarit conocido vulgarmente, co-
mo dice Pujades, tomo 2 Pago 13 con
el nombre de Dignidad de Obispo de
Gerona. Este Autor en su Paralipo-
menon de España lib. i cap. de ur-
bibus, quae fuerunt dilectae et cap.
de citeriori Hispan. lib. 3cap de Co-
lonis aCarthagin. dice: «Que luego
que fué edificada por los cartagine-
ses (Cartago Vetus) la hicieron Co-
lonia, con motivo de que en ella
tenian el trafico, y comercio para
buscar, hallar, y sacar oro, plata, y
otros minerales, asi de los montes Pi-
rineos, como de los cercanos a la
Ciudad; de cuyas minas se enrique-
ció la Cartago Africana de tal suer-
te, que se hizo temer de las demas
naciones»

En síntesi, com que Cartago Ve-
tus era I'actual Vilafranca del Pene-
des i la colonia cartaginesa requeria
una sortida al mar, la platja de Vila-
nova n'era el port natural. Des del
prisma actual pot semblar bastant
aventurada la tesi de Pelfort, pero ai-
xó ha d'importar poc si del que es
tracta és d'ocupar-se del primer text
conegut que s'interessa en particu-
lar per la historia de Vilanova i la Gel-
trú, i no pas de si el seu autor tenia
o no raó a tenor deis coneixements
histories actuals. El que sí que cal
comprendre és com Pelfort arriba a
fer aquesta afirmació.

De fet, si es donen per correctes
les dades geografiques de Ptolomeu,
si fent els deguts cálculs I'antiga Car-
tago Vetus se situa on I'actual Vila-
franca del Penedes, si s'admet que
segons Plini era una important colo-
nia cartaginesa, i si, a més a més, es
dóna credit al carácter eminentment
comercial que preconitzá Margarit,
és gairebé immediat pensar que la
necessáría sortida al mar podia ser
ben bé per I'actual platja vilanovina
a causa de la seva proximitat. Aquest
era el raonament de Pelfort, insoste-
nible en la mesura que ho són les
premises que condueixen a identifi-
car Cartago Vetus amb I'actual Vila-
franca, punt essencial del
plantejament, puix el surgidero a Vi-
lanova, a part de ser especulatiu, ve-

nia condicionat per aquesta
coincidencia.

No deixa de sorprendre, pero,
que Pelfort pretengués demostrar
I'antiga importancia de la platja vila-
novina indirectament, desentenent-
se totalment de si Vilanova disposa-
va o no d'arguments histories i ves-
tigis arqueolóqics propis i,
estenent-se, en canvi, lIargament, en
nota a peu de pagina, per demostrar
que Cartago Vetusera en el lIoc de
I'actual Vilafranca, text que sembla
acreditar una profunda investigació
histórica per part de I'autor. Tanta
molestia, pero, es prengúé Pelfort
només per poder parlar de I'antigui-
tat de la platja vilanovina? Certament
que no. Uns anys abans aquest ma-
teix orador pronuncia a Vilafranca
del Penedes un sermó que fou tam-
bé publicat. En diversos passatges
d'aquest opuscle, titulat Sermon de
Sant Felix Martir ... (1786), Pelfort
també es refereix a que Vilafranca
correspon a I'antiga Cartago Vetus
i per justificar-ho li basta afegir en no-
ta un text de Josep Finestres, que li
facilita Josep Vega, i que convé re-
produir malgrat la seva extensió":

No es facil determinar con cer-
teza las cosas antiquisimas, por no
poderse juzgar de ellas sino conje-
turando, mayormente si por una par-
te, y otra hay opiniones encontradas,
como sucede en la fundacion de Vi-
lIafranca del Penadés. Nuestros Au-
tores Catalanes todos estan firmes
en que ésta fué Carthago vetus:
Hay quien negó que jamas haya ha-
bido tal Ciudad en Cataluña: Otros
quieren, que la nombrada Carthago
vetus de Ptolomeo fuese Cantavie-
ja. Yo no tanto siguiendo nuestros
Escritores, que siempre se inclinan
a hacer ilustres nuestras poblacio-
nes, dandoles fundadores celebres
en la antigüedad, como por conside-
rar mas probables los fundamentos
que persuaden ser Vil/afranca del
Penadés la antigua Carthago vetus,
soy del parecer universal de nues-
tros Catalanes. Que hubo en Cata-
luña Ciudad llamada Carthago ve-
tus nadie puede negarlo, sino quien
dé por falsa la noticia que nos dió
Ptolomeo en su geografia. Este en-
tre los Pueblos de los lIercaones co-
loca a Carthago vetus en 16grados,
40 mins. de longitud, y en 40 grados,
55 mins. de latitud, que atendida la
medida de que usa aquel geografo,
viene a caer en el sitio en que está
Vil/a franca, y no Cantavieja, pueblo

de Aragon, al qual atribuyeron algu-
nos fa que Ptolomeo llama Cartha-
go vetus, creo qué movidos unica-
mente por alguna semejanza del
nombre; pero debieran ver que la si-
tuacion de Carthago vetus está mu-
cho mas a la parte de oriente que
Tarragona, segun Ptolomeo, quien
empezando a colocar los Pueblos
desde Carthago ve tus hácia ponien-
te los ordena en este forma: I/ercao-
nes, & Civitates Mediterraneae: =
Carthago vetus Biscargis, Theana,
Adeva, Frariulia, Sigarra, y acaba
en Dertosa, que es Tortosa, que co-
loa en 15 grados, 15 mins. de longi-
tud, y 40 grados de latitud. Las qua-
les Ciudades van orientadas de suer-
te, que no se puede dudar, que su
Carthago ve tus no es Canta vieja,
que está mas al poniente que Torto-
sa. Favorece nuestra opinion el que
Plinio, hablando de los Cosetanos,
que estaban a la ribera del mar, di-
ce: Regia Cossetania, flumen Su-
bi Colonia Tarraco Scipionum,
sieut Carthago Paenorum. (Plinius
N. tt. lib. 3 c. 3); porque nombran-
do a Tarragona, y Cartago tan cerca
una de otra, no parece verisimil que
aludiese a Cartago, hoy Cartagena
en el Reyno de Murcia, sino a la Car-
tago de Ptoloeo. No es leve argu-
mento de ser Vil/atranca la antigua
Carthago vetus el nombrarse toda-
via el territorio de dicha Villa el Pe-
nadés (asi lo escriben buenos Auto-
res, y no Panadés), como si dixera
de los Penos, esto es Cartagineses,
los quales hicieron algunas fundacio-
nes en aquellas partes, como Barci-
no, que si no fué fundacion primera
de Cartagineses, fué á lo menos res-
tauracion, o ampliacion de Amilcar
Barcino de quien tomó el nombre, y
al qual se atribuyó la de Carthago
ve tus, para tener en ella un fuerte
que resistiese a los Romanos esta-
blecdos en su Colonia de Tarragona,
y asi mismo lo fué de Africa Subur,
y el rio Subi. Fué despues Cartha-
go vetus destruida, opor los Roma-
nos, o por los mismos Africanos, a
causa de que se vieron imposibilita-
dos a mantener aquella fortaleza
contra el numero, y valor de los Ro-
manos. Sea lo que fuere, es cierto,
que en Vil/afranca se ven varias rui-
nas, que arguyen su mucha antigue-
dad en conductos de aguas, peda-
zos de muros, y otras. Dirá alguno,
que nuestra Cartago no podia nom-
brarse ve tus, por ser mas reciente,
que la Africana? pero se responde,



que no se llamó vetus respecto de
aquella, sino de la otra, que se lla-
ma nueva, esto es Carthago nova,
que es Cartagena, quedando la pri-
mitiva de Africa con el solo nombre
Cartago por exelencia; pero a las dos
de España fué necesario distinguir-
las con los epitetos de vieja y
nueva?

Si es compara aquest text amb
el de la Relación ... s'observa que te-
nen molt en comú, la qual cosa ve
a dir que l'única aportació de Pelfort
en tot aquest assumpte fou l'ocurren-
cia de relacionar la platja vilanovina
amb una Cartago Vetus situada se-
gons Finestres a Vilafranca del Pe-
nedes. El perque en el text vilanoví
silencia el nom de Finestres és difí-
cil de suposar, sobretot tenint en
compte que, contrariament, la tesi
adquiria més pes i també que Pelfort
podia preveure que el Sermon de
San Felix... posava en evidencia
I'ocultació.

A tenor del contingut de la Re-
lacion ... , Pelfort possiblement ni tan
sois va observar si a Vilanova hi ha-
via o no vestigis cartaginesos. Sen-
zillament, va donar per cert alló que
només podia ser una ocurrent idea
basada en una tesi, la finestrina, i en
dos fets sine qua non, la situació de
Vilanova ran del mar i la proximitat
amb Vilafranca. Potser, si hagué es-
tat cridat pels sitgetans o pels cube-
llenes per participar en les reials
exéquies, hauria identificat la platja
de Sitges o la de Cubelles com sur-
gidero de Cartago Vetus.

El contingut historie delllibre en
qüestió no es limita, pero, com ja
s'ha indicat anteriorment, a I'obra
que figura e primer lIoc (Relacion ... ).
Oracion Funebre ... inclou un passat-
ge que palesa que Pelfort havia in-
vestigat part de la historia medieval
de Vilanova, o, si més no, que s'ha-
via procurat dades, la qual cosa no
el desmereix gens. És entre les pa-
gines 50 i 51, quan anota:

.,. y en efecto esta Reial dispo-
sicion, y la estimacion, con que ha
atendido Su Magestad el merito de
los Gefes, y miembros de este Real
Gremio de Mareantes, ha sido para
esta Ilustre Villa de V#,anueva, y Gel-
trú, un torrente de beneficencias mas
caudaloso, una raiz de ventsiesmas
fructífera, un colmo de bienes mas
entero, y un manantial de"prosperi-
dades mas copioso, que las re/~van-
tes prerogativas, y excelentes
privilegios, que le concediron el Rey

r------~------~~~~~--------~ ..--~ 1
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Don Jayme, el Rey Don Pedro IV, el
Rey Don Alonso, y el Rey Don Juan
1/.

de su termino trigo, viveres, y otras
qualesquiera cosas, que esta van
prohibidas generalmente desembar-
car, amenos en la Ciudad de Barce-
lona. Su data en Barcelona a los 4
de Agosto de 1340.

El mismo Rey Don Pedro el IV
concedió Baile de la Villa de Villanu-
eva, y su termino, que con el pare-
cer de su Asesór pudiese entender,
y juzgar de todas Causas Civiles, y
Criminales en los casos acaecidos
en dicho termino, igualandola en fa-
cultades, jurisdicion, é imperio á las
mismas, que tenia el Bayle de Bar-
celona. Esto debe entenderse de to-
das personas exseptuando los
Militares. Dada en Gerona a los 26
de Mayo de 1358.

El mismo Rey Don Pedro conce-
dió facultad á Villanueva, paraque
pudiera construir las Murallas, y for-
tines, que bien le pareciere. Dada en
Barcelona a los 15 de Enero de
1366.

El Rey Don Alonso el V confir-
mó todo arriba se expresa y conce-

Pelfort coneixia alguns deis an-
tics privilegis concedits a Vilanova i,
potser conscient de I'interes historie
del seu contingut, opta, a l'hora de
preparar I'original per la impremta,
per incloure en nota a peu de pagi-
na un bon regest de sís":

El Rey Don Jayme 1/de Aragon
atendiendo a la fidelidad de Villanue-
-va, y que le havia dado dicha Villa
30000 sueldos (cantidad considera-
ble en aquel tiempo) prometió, que
no la separaria nunca de la corona,
y que por ningun pretexto, ni aun en
caso de necesidad, la alienaria de
ningun modo, ni forma: de manera,
que si por sus sucesores así execu-
tado, no seria de ningun valor la alie-
nacion. Dado en Barcelona á los 13
de Agosto de 1318,

El Rey Don Pedro el IV conce-
<dio a la Universidad de Villanueva,
y su termino el poder desembarcar
en la Playa de dicha Villa, y demas

.,-."



dió a Villanueva, que fuese miembro,
y Calle de Barcelona, y que en con-
sequencia tuviese los mismos Privi-
legios, libertades, concesiones, y
buenos usos de dicha Ciudad. Dada
en Barcelona á los 10 de Setiembre
de 1417.

El Rey Don Juan /1 confirmó el
Privilegio concedido por el Rey Don
Pedro de poderse descargar trigos,
viveres, y otras cosas, como lo dice
el numero segundo, confirmando
tambien el Privilegio concedido por
el Rey Don Alonso, de que fuese
miembro, y Cal/e de Barcelona, con
la consecuencia, que expresa el nu-
mero quinto immediato, y confirmó
tambien todos los Privilegios conce-
didos por sus antecesores. Dada en
Barcelona a 29 de Noviembre de
1458.

En no oferir Pelfort la signaura
d'aquests documents, no es pot sa-
ber si els veié a Vilanova o a l'Arxiu
de la Corona d'Aragó. També pot ser
que algun vilanoví, com ara Papiol i
de Padró, del qual se'n parlará més
endavant, els hi facilités.

De la personalitat de Pelfort
a la importancia del llibre

Malgrat els estorcos per conei-
xer dades bioqráíiques de Jaume
Pelfort, tot quant es pot dir d'aquest
autor no va gaire més enlla de les
credencials que mostra la portada de
la Oracion funebre ... , sobre les quals
només es pot afegir que va neixer a
Barcelona" i que inqressá a la Reial
Academia de Bones Lletres de Bar-
celona I'any 1787'0 Es desconeix
fins i tot la data de naixement i de-
funció, així com també els motius
reals que el portaren a Vilanova a
pronunciar el discurs fúnebre. Potser
pensa en ell algun deis vilanovins
que l'oiren a Vilafranca uns tres anys
abans amb motiu del ja citat Sermon
de San Felix ... , o potser era conegut
d'algú de la vila que havia estudiat
a la Universitat de Cervera, com ara
Papiol. El que sembla segur és que
era un excellent orador, a jutjar, no
solament per aquestes dues obres,
sinó també per dues oracions fúne-
bres més, impresses posteriorment,
dedicades als bisbes de Barcelona
Gavino de Valladares (1775-1794)"
i Eustaquio de Azara (1794-1797(.

Respecte a I'obra alló més im-
mediat ésconsiderar-la un document
indispensable per coneixer els de-
talls de l'extraordinária celebració vi-

lanovina que el propicia i també un
testimoni del presumit afecte que els ,
vilanovins professaven a Caries 111.
Sota aquest prisma, en el segle pas-
sat, tant Garí i Siumell com Coroleu
i Inglada, en els seus respectius trae-
tats d'tustória de Vilanova, es referi-
ren als funerals que el gremi de
Mariners va celebrar pel monarca
basant-se en elllibre de Pelfort. Ga-
rí, amb menys visió nistórica que Co-
roleu pero més equilibrat en tractar
els temes, es limita a fer un bon re-
sum de I'acte, afegint que el que de-
seara mas detalles de esta funérea
funcion podra leer la -Retecion» que
el mismo Sr. Canónigo Pelfort dio á
luz junto con su oracion túnebre",
Coroleu, amb més ganes d'engruixir
el seu text, transcrigué passatges
sencers tant de la Relacion ... com de
la Oracion ... , pero ocultant que les
dues obres eren del mateix autor,
descuit que com es veura al final tin-
gué les seves conseqüencies; no per
aixó deixa d'anotar que el lIibre co-
rnencava a ser bastant rar". Ni I'un
ni I'altre, ni cap autor posterior, des-
tacaren del lIibre de Pelfort el con-
tingut historie i menys encara
s'interessaren per la seva persona-
litat, malgrat ser el primer autor co-
negut que s'ocupa d'alguns
aspectes del passat vilanoví. Certa-
rnent,' potenciar la figura de Caries
111com a benefactor de Vilanova, és
un motiu totalment antihistónc, pero
aixó no ha de segregar elllibre de la
historiografia vilanovina si s'admet
que la historia de la historia té la se-
va protohistoria. Pero encara hi ha
quelcom més, la Relacion ... de Pel-
fort és el motor indirecte, com es
veura, de planes i planes d'história

local i general.

La Carta de Jaume
Pasqual

Elllibre de Jaume Pelfort, per si
sol, malgrat ser també, possible-
ment, el primer irnprés a tenor d'un
acte propiament vilanoví, no hagués
merescut, historioqrañcarnent par-
lant, una ressenya tan extensa, pe-
ro el cas és que una de les afirma-
cions que féu Pelfort fou precisa-
ment, malgrat no haver-ho entés del
tot així la bibliografia histórica vilano-
vina, la causa de I'extensa carta de

Jaume Pasqual adrecá a Francesc
Pap101i de Padró sobre las antigüe-
dades de Villan ue va. (14 d'agost de
1789). Abans pero de precisar
aquest punt i d'endinsar-se en el
contingut i repercussió histórica
d'aquest text a la personalitat de
Jaume Pasqual i de Francesc Papiol.

Jaume Pasqual

lndependentrnent" deis motius
que impulsaren a Felip V a unificar
les universitats del Principat en una
de sola i a establir la nova a Cerve-
ra, si sabéssim la persona que en els
primers temps escollí els professors
de la Universitat cerverina, sabríem
qui, en aquel/es circumsténcies ad-
verses, havia fet un gran bé a la cul-
tura cetetene", Certarnent, el res-
sorgiment cultural del país un cop
apaivagat I'embat repressiu del pri-
mer borbó es degué inqüestionable-
ment a la Universitat de Cervera, o
més ben dit, als primers catedratics
i als seus primers deixebles, a una
serie de figures gairebé solitáries i
desarticulades, a voltes incompreses
o menystingudes, sense les quals,
pero, anys més tard, superada la so-
tregada napoleónica, la generació
deis Balmes, Aribau, Roca i Cornet,
Mitá i Fontanals, Rubió i Ors, Martí
d'Aixelá, Xavier Llorenc, Bofarull. .. ,
no hagués tingut on mirar per prepa-
rar la Henaixenca".

En el camp de les investigacions
crltico-históriques, que és on convé
centrar-se, el renaixement catala del
segle XIX tingué els seus precursors
en els catedratics cerverins Mateu
Aymerich, Josep Finestres i Ramon
Dou i en els seus deixebles, com ara
els germans Finestres, Raimon Fo-
guet, Francesc Girvés, Josep Salat
i també, entre molts altres, Jaume
Pasqual, el canonge prernonstrates
de Bellpuig de les Avellanes, autor
de la carta en qüestió.

Jaume Pasqual i Corominas
(1736-1804) era natural d'Espar-
raguera. Cursa la seva carrera lite-
raria a la .Universitat de Cervera,
obtenint el 1758el grau de Doctor en
Dret Civil. L'any següent inqressá al
monestir de Bellpuig de les Avella-
nes, pero" torna de nou a la Univer-
sitat de Cervera per cursar dos anys
de Canons. Restitúit al monestir, a
més d'exercir el seu ministeri, es
dedica a la investigació, convertint-'



se en una de les figures humanísti-
ques més rellevants de l'epoca, tant
pels seus estudis en ciencies ecle-
siastiques com per les seves produc-
cions históriques, la majoria medites,
entre les quals destaca Sacrae Ca-
thaloniae Antiquitatis Monumenta,
monumental obra que caldria que fos
publicada, malgrat el pas del temps.

Pasqual, pero, no era un histo-
riador a'illat i mig perdut en un rno-
nestir a la Noguera. És ben conegut,
tot i que mal estudiat, l'anornenat
triunvirat premostratenc de Bellpuig
de les Avellanes, integrat per Jaume
Caresmar, el més notable, Jaume
Pasqual i Josep Martí, tots tres dei-
xebles de l'Abad Daniel Antoni Fi-
nestres, qerrná menor de
l'erninencia més enlairada de la Uni-
versitat de Cervera, I'humanista, fi-
lósof i jurista Josep Finestres i de
Monsalvo (1731-1777)'8, el [esurta
artífex de la renovació de la cultura
catalana i impulsor d'una veritable
escola catalana crítico-histórica de
nucli jesuític, que, dissortadament,
no va poder donar tots els fruits que
podien esperar-se, puix un sobtat ea-
taclisme cultural la mutila i frena: la
decroniana decissió de Caries 111
d'expulsar la Companyia de Jesús
de forma fulminant (1767). Així, les
suors i els estorcos de Pasqual, deis
altres prernonstrates i en general de
tots els seguidors de I'escola queda-
ren en part esterils'9

, pero només
en part, com s'ha indicat.

Francesc Papiol i de Padró

De la família Papiol i, en parti-
cular d'en Francesc Papiol i de Pa-
dró se'n coneix bastant poc. Fins ara
els historiadors vilanovins no els hi
han prestat la suficient atenció, mal-
grat la seva rellevancia histórica i
l'existencia del Museu Hornántic Ca-
sa Papiol, I'edifici que erigí el propi
Francesc Papiol entre 1790 i 180120

Tot i amb aixó, es coneixen els trets
basics d'aquesta nissaqa vilanovina.

Francesc Papiol, fill de Lluís Pa-
piol i Martí i de Maria Cándida de Pa-
dró i Argullol, nasqué a Vilanova de
Cubelles el 10 de ~aig de 1750. El
seu pare, paqés adinerat, era Mem-
bre del Sant Ofici i Cavaller per De-
cret de Caries 111datat a Aranjuez el
3 de maig de .1744. l.'av], Lluís Pa-
piol i Balaquer. també pages:) juqá

un paper destacat dins la política lo-
cal, ocupant el cárrec de batlle. El

neral en cap. L'any següent fou
encarregat de la inspecció deis ter-
cos de Migueletes destinats a I'exer-
cit de l'Emporda. Durant la guerra de
la independencia Francesc Papiol es
trobava a Mallorca, des d'on, potser
pel fet de no tenir fills (resta solter to-
ta la vida) dona poders al seu nebot,
Benet Rubinat i Papiol, fill de la se-
va germana Josepa, perque es fes
cárrec deis seus interessos particu-
lars. En representació de Catalunya
fou diputat de les corts constituents
de Cadis (1812). Morí a casa seva,
a Vilanova, el 2 d'agost de 181721

.

De la personalitat de Papiol i del
seu ascens polític ben poc se'n sap,
hi ha fins i tot qui el creu prevere i
catedrátic". Que era un home eru-
dit ho aval a els seus estudis a Cer-
vera, l'arnplia biblioteca que llega i
la relació amb Jaume Pasqual. Pel
que fa al seu taranná, considerant la
seva actuació a les corts de Cadis i
d'acord amb Jardí" i Virella i
Bloda", es pot dir que era el d'un
conservador, puix s'oposa, al menys,
a algunes de les innovacions deba-
tudes, com ara-la lIibertat d'imprem-
ta i la supressió de la Inquisició.
Malgrat aquests indicis, cal pero ser
prudent a l'hora de perfilar la ideolo-

besavi, Joan Papiol i Raventós, apo-
tecari, fill del primer Papiol que, pro-
cedent de l'Arboc s'establí a Vilano-
va, fou síndic de les Corts Catalanes
de 1701-1702, morint 1'1 de juny de
1714 a Barcelona pres com ostatge
de les tropes franceses que assetja-
ven la ciutat.

Estudia Primeres Lletres al
colleqi de les Escoles Pies d'lgua-
lada i després Dret a la Universitat
de Cervera, obtenint el grau de Abo-
gado de los Reales Consejos. De re-
torn a Vilanova, sabent-se hereu de
I'hisenda familiar, s'establí a la vila
on, I'any 1790, inicia la construcció,
al carrer Major, d'una gran casa se-
nyorial, I'actual Museu-Hornántic Ca-
sa Papiol. El mateix any que inicia
les obres, I'ajuntament el cornissiona
per respondre I'interrogatori que
Francisco de Zamora, Reial Oidor de
l'Audiencia, lliura als ajuntaments de
Catalunya, recavant informació per
a realitzar una historia de Catalunya.
El 9 de juny de 1794 fou designat per
la Junta General de la noblesa del
corregiment de Tarragona per
ocupar-se de I'organitació deis So-
matents de Catalunya, aixó des del
Quarter General de l'Exercit de Fi-
gueres i sota les ordres del seu ge-



gia de Papiol, puix fins ara no ha es-
tat prou estudiada.

L'amistat Papiol-Pasqual

Pasqual era uns 14 anys més
gran que Papiol, la qual cosa descar-
ta que haguessin estat companys
d'universitat, pero no que hagués es-
tat Cervera I'origen de I'amistat,
d'una amistat que, segons Orriols i
Carbonell, no fou merament episto-
lar ni de circurntáncies, puix Pasqual
passa lIargues temporades a Vilano-
va per estudiar els orígens de la fa-
mília Papiol.

La propia carta, encapcalada
pel tractament Amigo, deixa entre-
veure una gran amistat, remuntable

com a mínim a I'any 1776, és a dir.
a uns tretze anys abans: Permitame
V. amigo, que le recuerde ahora
aquella expedicion antiquaria que hi-
zimos V. y yo, desde Villanueva, con
otros compañeros, el año pasado de
1776, iendo á reconocer aquel tan
memorable como antiguo sitio ... (es
refereix a Olérdola). Més endavant
continua dient: ...palmo a palmo to-
do el terreno que ocupaba, como lo
hicimos nosotros dos, á pesar de los
ardores del Sol que tanto molesta-
ban á los demás companyeros, y que
les obligaron a retirarse á la casa del
Cura ...

Aquesta excursió a' qué fa refe-
réncia Pasqual tingué una importan-
cia capital, puix és el moment en qué

Hic. in. pace, dormit.
In secundo, I Cr. Adven. surrecturus.
Jecobus. Pasqual. Spereqeiensis.
V,ID, in, Aced. Cerver.
Hujusce. Coenob. Abb. semel. Prior, Pluties.
Artient. inqenli. labor et stud. iridetessivir.
Reliqiorie. et charitate tervens.
Pturimisoue. ea. Salutis et. pettectionie. viem=dux.
Suis. et. exteris. in, re, iitterer.
et neqotiis. qerend. veluti. orec.
Antiquit. et rei. diplom. cultor, eximius.
Gothol. idiomatis vindex ecerrimus.
Morum. comitete. conspicuus.
l.ustretis. Chetelon. Aragon. Never. et Ruscinon. Pro vi, Pluribus.

Pturibue. entiq. Monum. Epiqrsm. Numism. conquisitis ,

lnsiqni. sibi. Cimeuercnio. instructo.
XII, Documentar. volum. cottectis. et illustretis.
E Trepens. Monast.
Ab. retiquiis. Monachorum. Gettor.
Oui. e, ctede. mex. Reqni. Geltici.
in Hispeniem. se, receperant.
Avite. Requm. nostror. Reliq. ac Piet.
Nuper crectum ac tutuietum.
Ouoa. trequenter. invisit. ac impensissime. adivit.
Redux.
Magno. litterar. damno
igentique. sui desiderio. relicto
inoportuna morte raptus esto
IV. Kal. Oct. A. MDCCC/V
Cum vixis. A. LXVIII. M. 11I.D. V.
Josephus. Vega, et Franciscus. Papiol
in. testim. Amoris. erga. Amic. B. M.

~

' Et, obseq. in, Avellanar. Coenob.
H, M. pp.25

----

A. XP. n.

Pasqual. acompanyat de Papiol. des-
cobreix la importancia i antic esplen-
dor de les ruines 'de Sant Miquel
dOlerdolá i també el punt de parti-
da de la re,s!Olérdola-Cartago Vetus
propugnada pel canonge premons-
trates i ex posada a la carta. Segura-
ment Pasqual degué quedar rnolt
impressionat de totes aquelles anti-
güedades i no és difícil imaginar-se'l
anant atribulat d'una banda a I'altra
prenent notes, fins i tot posant en pe-
rillla vida: ...escarmentado del peli-
gra que corrió mi vida quando al sa-
car mi libro de memoria para copiar
la inscripcion de una de las campa-
nas de la torre séme desvaneció la
cabeza de suerte que á no ser V, los
oficios de buen amigo quedaba sin
duda victima de mi curiosidad,

L'amistat de Papiol i Pasqual.
perdura fins la mort, el 24 de setem-
bre de 1804, de l'illustre' canonge
premonstratés, com ho acredita el fet
que Francesc Papiol, junt amb Josep
Vega, el mateix que facilita a Jaume
Pelfort el text de Josep Finestres, es
fes carrec de la inscripció sepulcral.

Val a dir que aquest text gaire-
bé és un resum bioqráñc.

Raó de ser de la carta

l.'encapcalarnent de la carta
apunta directament a Vilanova i la
Geltrú com a motiu central: Carta del
Dr. Jayme Pascual Canónigo Pre-
monstratense de Bellpuix de las Ave-
llanas al Dr. Don Francisco Papiol de
Padró, sobre las antigüedades de Vi-
lIanueva. Per aixó i per una substan-
ciosa part del seu contingut té per als
vilanovins una gran importancia his-
torioqrañca. Objectivament, pero, cal
reconéixer que el plat fort de la car-
ta no és Vilanova, sinó Olérdola, puix
el que domina és I'exposició i argu-
mentació que Olérdola, no pas Vila-
franca del Penedés, era I'antiga
Cartago Vetus consignada per Pto-
lomeu. Aquesta opinió, segons pas-
satges ja anotats de la carta, degué
arrencar de la visita que I'any 1776
Pasqual, Papiol i altres companys,
potser vilanovins, realitzaren a Olér-
dola. Aixó explica el perqué Pasqual
aboca epistolarment la seva tesi a un
amic vilanoví que mai, que se sapi-
ga, s'ocupa especialment de qüesti-
ons historiques o arqueoloqiques,
pero no justifica el perqué no ho feu
fins al cap de tretze o catorze anys



i amb el pretext d'ocupar-se de les
antigüedades de Villanueva. Sorto-
sament, pero, el cornencarnent de la
carta, ben interpretat, és molt
aclaridor:

Estimo mucho el estracto que V.
se ha servido comunicarme de la re-
lacion de los pomposos funerales
que ha celebrado la patria de V. por
el alma de su insigne favorecedor el
Sor. Carlos 3'. (Q.E.P.D.) Y que es-
tá procsima á publicar. Piensa V. y
no mal que algunos críticos escrupu-
losos no aprobaran la franqueza y li-
bertad conque se echan al aire
algunas proposiciones sobre la anti-
guedad de Villanueva, de que ni se
dan pruebas ni por ventura las hay.

Confieso sencillamente que á
primera vista tiene V. razón. Hasta
ahora nadie nos ha dicho que la pla-
ya de Villanueva fuese conocida co-
mo famoso surgidero de naves
entre los antiguos ...

No hi ha dubte que la carta de
Pasqual respon a una consulta o co-
municat previ de Francesc Papiol, la
naturalesa del qual és tacllment de-
dulble si hom s'atura a pensar que
I'extracte de la Relacion de los pom-
posos funerales... fa referencia a
l'obra de Jaume Pelfort, el canonge
de la Santa Església de Tortosa que
pronuncia l'oració fúnebre en les re-
ials exequies de Caries 111organitza-
des pel Reial Gremi de Mariners de
Vilanova i la Geltrú el 16 de febrer de
1789, és a dir, uns pocs mesos
abans ..

Tot sernbla indicar que Papiol va
tenir I'oportunitat de veure el text de
la Relacion... abans de ser
publicat" i que se sorprengué da-
vant I'afirmació de Pelfort que la plat-
ja de Vilanova havia estat el
surgidero de naves de la colonia car-
taginesa llamada Cartago Vetus, so-
bretot parqué mai ningú
anteriorment ho havia dit. Potser per
aixo sol no hagués escrit a Pasqual
demanant parer; pero en observar
que, segons la nota a peu de pagi-
na, I'argumentació es basava en que
l'antiqa Cartago Vetus era on I'actu-
al Vilafranca i no a 91erdola com pre-
conitzava el seu amic des d'aquella
excursió de l'any 1776~ es decidí a
fer-ho. -

Papiol devia inclouré en la seva
tramesa a Pasqual el fragment del'
text de la Relacion ... i la sev'k cor-
responent nota.

rnents i I'opinió de Josep Finestres
d'una Cartago Vetus vilafranquina i,
naturalment, censura que no se citi
aquest autor, sobretot perqué si en
nuestra relacion se citase el funda-
do parecer de un hombre tan sabio,
podrian coonestarse de algun modo
las proposiciones que se deducen de
el favor de Villanueva, y con esto so-
lo se impone silencio á los más es-
crupulosos y mal contentos .... Aquí
convé aturar-se un moment per
assenyalar que molt possiblement
quan Papiol envie a Pasquall'extrac-
te de la Relacion ... silencia el nom de
I'autor. Per una banda, cap passat-
ge de la carta dóna a entendre que
Pasqual sabia que era Pelfort, i, per
l'altra, sorprenentment, Pasqual, per
demostrar a Papiol que realment
I'autor s'havia gairebé apropiat d'un '
text de Finestres, en transcrigué un
tros a la carta, donant naturalment
per referencia Sermon de San Fe-
lix ... , del propi Pelfort, publicat I'any
1786.

Fins aquest punt de la carta
sembla com si Pasqual, davant les
discrepancies quant a la ubicació de
Cartago Vetus, fos contrari a accep-
tar que la platja de Vilan Ha és
estat el port de la colo fa cartagiH -
sa. Aixó pero no és be bél~xF~as
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El contingut

Seguint el fil de la carta, Pas-
qual, després d'agrair a Papiolla tra-
mesa, es mostra conforme amb el
parer d'aquest que I'asseveració
continguda a la Relacion... sobre
I'antiguitat de Vilanova era molt lIeu-
gera i infundada i li admet que a pri-
mera vista, té raó, puix que, a banda
que mai ningú abans havia dit que
a la platja vilanovina hi havien anco-
rat les naus de Cartago Vetus, el fet
que en el moment present fos un im-
portant lIoc comercial no justificava
que també ho hagués estat en temps
deis cartaginesos.

Tot seguit, Pasqual qüestiona el
punt d'arrencada de I'argumentació,
és a dir, que Cartago Vetus era on
I'actual Vilafranca. Anota que alguns
autors, com ara l'Abat Masdeu, fins
i tot dubtaven de l'existencia d'una
ciutat cartaginesa anomenada així a
la Península, i que, tot i acceptant-
ho, no era ni de bon tros segur que
fos a Vilafranca on calia situar-la,
puix que altres escriptors, com Mar-
ca, es decantaven per Cantavieja, a
l'Aragó. A continuació, Pasqual des-
cobreix que la nota de la Relacion ...
esta basada en la nota de Sermon de
San Felix ... i, per tant, en els argu-
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qual ara, en lIoc d'anotar arguments
en contra, cornenca a donar-ne a fa-
vor, mirant a Vilanova i proporci-
onant a la vegada el primer passatge
escrit conegut ben fonamentat d'his-
tória antiga de la vila:

Villanueva puede hacer alarde
de otros fundamentos, supuesto con-
serva hasta en el dia, algunos vesti-
gios de lo que fue en tiempos
antiguos, ¿Qué otra cosa son aque-
llas tres torres á lo largo de la orilla
del mar en el corto espacio de me-
dia hora de camino? Ellas son sin du-
da antiquisimas y con señas de ser
obra de los Penas ó Cartagineses, la
una de ellas inmediata al mar en la
Hermita de S. Gervasio poco distan-
te de la Villa. En este sitio sabe V.
mejor que yo las fábricas antiguas
subterraneas que se han descubier-
to y los muchos sepulcros llenos de
huesos y calaveras pasado el craneo
de algunas de ellas con un clavo,
conforme se hallan en otras partes,
que probablemente fueron habitadas
por Fenicios ó Cartagineses en
Catalunya. Pudieramos hablar tem-
bien de inscripciones Romanas ha-
lladas aqui sino las hubiese hecho
trozos la ignorancia, sin embargo en
la pared de la misma hermita perse-
vera una de ellas que por su senci-
llez y concision huele á muy antigua:
dice así

Ex voto
C. Clodius AEMILlANVS

Puede ser memoria de algun
navegante que al desembarcar alli
cumplio el voto que habria hecho du-
rante alguna furiosa tormenta.

Sea como fuese, esos vestigios
que á pesar de los tiempos se con-
servan en Villanueva dejan fundada-
mente inferir no solo que fué
poblacion Romana sino que antes lo
fué Cartaginesa, si se observa espe-
cialmente las tres torres menciona-
das no diferentes en el modo de
edificar de las que se hallan existen-
tes en el verdadero sitio, segun
entiendo de la Cartago Vetus ...

Aquesta darrera frase és la clau
del missatge de la carta. Pasqual
creu conéixer el veritable ernplaca-
ment de I'antiga Cartago Vetus i, tot
seguit i fins el final, exposará i argu-
mentara lIargament que les rumes
d'Olérdola, tan properes a Vilanova
i la Geltrú, ho són de I'antiga colo-
nia cartaginesa.

Cornenca manifestant l'estra-
nyesa pel fet que gairebé ningú no,
hagués parlat d'Olerdola com a Iloc
amb més possibilitats de ser Carta- _
go Vetus. Reconeix que Vilafranca
guarda vestigis antics, pero que no
ho són tant, ni tan sois anteriors al
segle XI, segons ell mateix va com-
provar. Seguidament, després d'in-
sinuar que el mot Olérdola podia
tenir el seu origen en la romanitza-
ció i ulterior corrupció del nom Car-
tago Vetus, recorda a Francesc
Papiol tot alló que junts van veure
I'any 1776 i que el va impressionar
tant com per creure que.havia des-
cobert el verdader lIoc de I'antiga
ciutat citada per Ptolomeu. Aquest
passatge, malgrat no ser el propósit
d'aquest estudi ocupar-se ni particu-
larment ni especialment, com ja s'ha
indicat al principi, de les interioritats
de la tesi de Pasqual respecte a Oler-
dola, no estará de més reproduir-Io:

Tendrá V. presente la satisfac-
ción, el gusto particular con que ras-
treamos y casi medimos todo el
ámbito de aquella antiquísima Ciu-
dad juzgando entonces que sería
mayor que el de la Barcelona anti-
gua, pasmándonos de aquellos tro-
zos grandes de muros que a pesar
de tantas vicisitudes e inclemencias
de los tiempos perseveran en algu-
nas partes casi enteros a seis varas
de altitud, como en los que están in-
mediatos a la Iglesia de S. Miguel y
los que sirven aún de paredes a la
casa del Cura. No nos admiraron
menos las puertas o portadas de la
Ciudad con sus Castillos a los lados.

Haga V. memoria de las obser-
vaciones que hicimos sobre las dos
o tres maneras diferentes de edificar
que se ven con claridad en las mu-
rallas próximas a dichos Castillos,
quiero decir la inmediata al piso y
fundamentos, toda de piedras enor-
mes sin orden ni simetria sin cal ni
otro betún, llegando alguno de esos
pedruscos a la medida de cuatro va-
ras de ancho y vara de alto, que ape-
nas puede uno concebir como
podían manejarse y colocarse: sigue
después fábrica de sillería a la Ro-
mana y últimamente de mazonería.
En muchas partes o en donde están
menos arruinadas las murallas se
percibe esto muy bien, pues aún de
presente circuyen una gran parte del
ámbito o sitio de la antigua Ciudad,
quedando en todo lo restante bien

claros los cimientos de forma que
puJ-de cualquiera seguir de palmo
en palmo todo el téoeno que ocupa-
ba como 'hicimos nosotros dos a pe-
sar de los ardores del Sol que tanto
molestaban a los demás compañe-
ros y que los obligaron a retirarse a
la casa del Cura. En ella nos dieron
noticías de un hallazgLl de más de
dos mil medallas de bronce y cobre
a manera decían. de cuartos. descu-
biertas al pie del Monte no mucho ti-
empo antes que recogió un
Calderero por dos pesetas; y otro la-
brador nos aseguró haber oido a su
Padre varias veces hallarse en aquel
gran Corral hombres de piedra y que
los había visto cuando joven: Espe-
cie que nos movió la gana de hacer
allí alguna excavación pensando que
serían estatuas; más lo desierto del
lugar no permitía efectuar esas
ideas. .

Sobre todo tenga V. presente
aquellas pasmosas obras que se ven
en el sitio mismo rodeado de los mu-
ros, quiero decir aquella estupenda
cisterna en el centro con más de di-
eciocho silos (sitjas) que pudimos
contar acá y acullá de las decubier-
tas con otras no pocas fuera de los
muros, todas abiertas apico en la vi-
va peña que arrebatan de solo con-
templarlas, la cisterna en especiel
por ser pieza tan grande que sinó me
engaño tiene sus 20 varas de largo
y diez de ancho con profundidad cor-
respondiente, aunque no permitían
medirla con exactitud los escombros
o ruinas de casas de que está llena
de cuatro varas en adelante; tenien-
do a los dos cabos sendas escaleras
bien trabajadas en la misma roca.
Tanta multitud de silos (sitjas) de
fábrica tan costosa dentro y fuera de
la ciudad están publicando cuan
abundantes cosechas de trigo logra-
rían los moradores de ella cultivan-
do las llanuras de la actual
Villa franca , no pudiendo esperarlas
de la Montaña ésteril donde estaba
edificada la Ciudad.

Pasqual continua la carta expo-
sant i argumentant notícies del segle
XI per demostrar que Vilafranca es
forma durant I'esmentat segle deis
pobladors d'Olédrola. Aquest frag-
ment, tan lIarg com ric en referénci-
es, s'estén fins molt cap al final,
ocupant gairebé I'extensió de mitja
carta. És de fet un excellent estudi
d'Olérdola i el seu entorn durant el
segle XI i es pot dir que ell sol ja dó-



na un gran valor a la carta. Enllestit
aquest passatge medieval, a Pas-
qual només li resta per donar per
conclús que Cartago Vetus era on
Oteroola, observar el gran encert
deis cartaginesos en escollir per eri-
gir la ciutat un lIoc tan apropiat (pro-
tegit i proper al mar).

Ara, recuperant el fil inicial, Pas-
qual, definitivament, dóna el seu pa-
rer sobre la qüestió plantejada per
Papiol:

En estas circunstancias y supo-
niendo que el término de la Ciudad
llegase hasta el Mar (a lo menos sa-
bemos que por la parte de Villafran-
ca se citen día ni districto hasta la
Granada que dista más que Vil/afran-
ca y tal vez hasta la Vid en donde
juntó su corte el Príncipe Miró como
queda dicho arriba) podríamos mirar
a nuestra Cartago Vetus no solo co-
mo Ciudad mediterránea sinó tambi-
én como marítima y vea V. aquí clara
la proporción del sitio para una co-
lonia Cartaginesa y por consiguien-
te no hay dificultad alguna sinó que
es muy natural y regular que estu-
biese en la playa de nuestra Villanu-
eva el surgidero de las naves Carta-
ginesas que fuesen o viniesen de la
Metrópoli Cartago que la que se su-
pone en la relación. Los grandes ves-
tigios que actualmente perseveran
en S.Miguel D'erdula de la antigüe-
dad más remota como queda dicho
inducen a tomar sin excitación aquel

.arruinado sitio por el de la Cartago
Vetus española especialmente co-
respondiendo al mismo sitio, o muy
cerca la solución que tiene en el ma-
pa de Ptoiomeo. Por otra parte ha-
llamos en Villanueva o a la corta
distancia de una hora de aquellos
vestigios otros muy semejantes pu-
estos a la orilla del Mar, como para
defender de aquella playa: parece no
queda arbitrio para negar a Villanu-
eva la insigne prerogativa de haber
sido en los tiempos más florecientes
de la gran Cartago el surgidero de
sus naves y como el Emporio de su
comercio en España.

La platja de Vilanova, dones, se-
gons Pasqual, efectivament va ésser
el port de Cartago Vetus.

Abans d'acomiadar-se de Pa-
piol i de demanar-1i que veiés I'opi-
nió sobre el contingut de, la seva car-
ta del Baró de Canyelles, 'sens dubte
interessat per estar el seu poble tan
a prop d'Olerdola, aprofita per cen-.
surar tots aquells autors que'lno es
prengueren la molestia de visitar

aquelles ruines, porque desde La Si-
lla es muy difícil poder atinar con la
verdad de esas cosas.

De la rebuda de Papiol a la ir-
rupció de la carta en el món
arqueológic

Tal com anota Torres Amat, són
nombroses les cartes erudites que
escrigué Jaume Pasqual sobre diver-
ses materias". Aixó no té res d'es-
trany, puix que en aquella epoca, no
sent fácil donar a coneixer un estudi
rnitjancant I'impremta, era un proce-
diment bastant ernprat. A més de ga-
rantir un lector que, molt
probablement, airejaria la carta,

I'afany d'escriure per donar a conei-
xer quedava justificat per la inqui-
etud erudita que el destinatari havia
manifestat previarnent. La carta a
Papiol, a tenor del contingut i de la
raó de ser, cal englobar-la entre les
d'aquest tipus. Així s'explica el ea-
rácter monoqráfic, l'absencia de te-
mes personals no relacionats amb la
qüestió plantejada, la considerable
extensió, l'ús de notes marginals i
fins i tot el fet que el tros destinat a
argumentar que Cartago Vetus era
on Olerdola i no pas a Vilafranca
ocupés el 70% del text quan el pro-
pósit era tractar de las antigüedades
de Villanueva.

Es pot dir que Papiol amb la se-
va consulta a Pasqual va posar, com
aquell qui diu, el dit a la llaga i, a la
vegada, Ii serví el pretext per abocar
per escrit el seu parer i investigaci-
ons sobre Olerdola. Un cop rebuda
la resposta, el vilanoví, que potser no
s'esperava que fos tan erudita, de-
gué adonar-se que no trarria Pasqual
donant difusió a la carta, sinó tot el
contrario Per aixó quan I'any següent
I'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
el cornissioná per cumplimentar
I'interrogatori sobre la vila de Fran-
cisco de Zamora, no tingué inconve-
nient en adjuntar en apendix copia
del text de la carta, guardant-se a ca-
sa seva I'original, un quadern de cinc
fulls dobles (el primer en blanc, a mo-
dus de coberta), junt amb la copia de
tot alló que havia escrit en relació
amb el qüestionarí".
. Es ben possible que Papiol no

es limités a afegir-Ia a I'esmentat
interrogatorio Segurament, féu ar-
ribar una copia a mans del Baró de
Canyelles tot seguint la indicació de
Pasqual de demanar-li parer com a
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part interessada, i no tindria res d'es-
trany que també, entre altres, a
alguns d'aquells companys d'expe-
dició antiquária a Olerdola I'any
1776. El cas és que en el decurs deis
anys han anat apareixent diversos
textos manuscrits d'aquesta carta,
pero és difícil, per manca de referen-
cies, entreveure fins a quin punt Pa-
piol contribuí a difondre-Ia. Pot ser
I'exemplar que Puig i l.ucá traba pels
volts de 1830 a la rectoria de l'Esglé-
sia de Sant Miquel d'Olerdola fou di-
positat per Papiol, pero ben bé podia
haver sortit directament de mans de
Pasqual, el qual, sens dubte, era el
primer interessat en divulgar-la.
Tampoc és fácil determinar el grau
de difusió en aquesta primera epo-
ca, puix que el fet que es diposi de
notícies que confirmen que el parer
de Pasqual sobre Olerdola era co-
negut, no vol dir que ho fos qracies
a la carta. El francés Alexandre de
Laborde, en el seu Voyage pittores-
que et historique de I'Espagne, obra
comencada a publicar I'any 1806, fa
referencia a que Cartago Vetus era
on Olerdola: A quatre lIegües, més
o menys, de I 'are de Bera, tot pujant
per la vorera del mar cap a Vilano-
va, hom descobreix sobre un pro-
montori les considerables ruines
d'una vella fortalesa, que fou l'enti-
ga vila d'Olérdote. La seva situació
formidable, el circuit de les seves
muralles, les medalles que han es-
tat trobades entre les seves ruines,
tot prova que.tou una vila important
de I'antigor, i, probablement, la Cart-
hago Vetus que hom ha volgut
col·locar, equivocadament, on ara es
troba Vilafranca del Penedés. En
aquest passatge no cita Pasqual, pe-
ro sí en molts altres,denotant coneí-
xer perfectament les seves opinions
sobre monuments i relíquies del pas-
sat, la qual cosa fa pensar que havi-
en tingut cert contacte i que no havia
de ser torcosarnent a través de la
carta el tenir notícia del seu parer so-
bre Olerdola. Potser De Laborde ha-
via tingut ocasió de veure Sacrae
Ca-thaloniae ... , la gran obra de Pas-
qual, pero el més probable és que
haguessin tingut certa relació perso-
nal, sobretot tenint en compte que
havia estat molt de temps al país i
també que sabia, segons diu en el
seu lIibre, que Pasqual (1736-1804)
havia mort".

El que sembla del tot cert és que
tant la carta com la tesi Olerdola-
Cartago Vetus caigueren una bona



temporada en I'oblit, no pas per mo-
tius científics. La invasió napoleón-
ica ho capqirá tot, especialment a
Catalunya, on el mariscal Suchet,
que per cert es diu que passa una nit
a Can Papiol, es planta com amo i
senyor fins I'abril de 1814.

Fou una mica abans de 1830, .
quan Antoni Puig i l.ucá, Coronel
d'lnfanteria, després de recórrer el
lIoc d'Olérdola i de sorprendre's de
la gran quantitat de ruines i vestigis
existents, trobá a la rectoria de l'Es-
glésia de Sant Miquel d'Olerdola, per
indicació del capellá, un exemplar de
la carta. De seguida s'adoná de la
importancia del document i es con-
vencé que realment es trobava en el
lIoc de I'antiga Cartago Vetus, rebut-
jant la idea preconcebuda i rnajoritá-
riament acceptada que fos
Vilafranca I'antiga colonia cartagine-
sa. Tot seguit, a més de treure'n di-
verses copies i de documentar-se
convenientment, comenca a redac-
tar una Memoria amb la finalitat de
trametre-Ia, junt amb una copia de la
carta, a Prósper de Bofarull, secre-
tari de l'Arxiu de la Corona d'Aragó.

En aquesta extensa memoria,
datada a La Bisbal del Penedés el 22
de juliol de 1830 i publicada, junt
amb la carta de Pasqual, pel Diario
de Vil/anueva yGelttú durant el mes
de juliol de 1859, Puig i t.ucá, a més
d'anotar les seves impressions i ob-
servacions del lIoc, intenta aprofun-
dir en els arguments de Pasqual i
procura conciliar les opinions de Fi-
nestres, Pujadas i altres escriptors
de parer contrari citats en la carta
amb la finalitat de retorcer la tesi.
Quasi al final observa que Todas las
naciones de Europa particularmen-
te la culta Francia, la estudiosa Ita-
lia, espenden todos los años sumas
en este ramo de las ciencias; y no-
sotros que tanta riqueza de antigüe-
dades históricas poseemos ocultas
en nuestro suelo, teatro desgraciada-
mente en donde han figurado las pri-
meras naciones del mundo; no
tenemos quizé' en toda la península
un hombre solo ocupado en este uti-
lisimo ejercicio. Tot seguit suggerí, ni
més ni menys, la col-laboració de
l'exercit per fer excavacions a Oler-
dola: ¿Que costaria pues mandar
que una compañia de zapa dores o
minadores fuese a verificar su asam-
blea ó ejercicio de zapa en un recin-
to militar que tanto ofrece a la curio-
sidad y meditacion de aplicados ofi-
ciales. Fins i tot exposá I'organitza-

ció de I'empresa: Si tal sucediese,
entonces la real academia de la his-
toria de nobles artes asociarian ca- '
da uno al gefe un esperto anticuario
para que juntos los tres en comision .
reuniesen los productos cientificos
de aquellos trabajos, reuniesen las
estatuas, medallas y demés antigüe-
dades que pudiesen hallarse; redac-
tasen el diario de sus descubrimien-
tos con las reflexiones oportunas y
cuidasen de conservar tan inestima-
ble depósito, para remitirlo ó trans-
portarlo á donde mandase S.M.
oportunamente informada de los
adelantamientos y adquisi-ciones de
la empresa. Acaba anotant que
abans que ell, Salvador Casas, ea-
nonge d'Aqer i antic militar, havia
recorregut també ellloc arribant a la
mateixa conclusió que Pasqual.

Botarull, en rebre la Memoria i
la copia de la carta, degué estimar
que els arguments eren prou sólids
i, tot seguit, trameté a la Primera Se-
cretaria de l'Estat un dossier amb el
propósit que fos exarninat per la Real
Academia de la Historia. Una Real
Orden comunicada el 6 de rnarc de
1831 disposava que aquesta presti-
giosa institució donés el seu
dictamen". Així, la carta de Pasqual
a Papiol passá de cop i volta a ésser
objecte de la més alta consideració.

La Real Academia de la Histo-
ria, tot i mostrant-se prudent, no de-
sestima I'opinió de Pasqual
compartida per Puig i Lucá i advoca-
da per Prósper de Bofarull, i fou en
bona part la responsable de la difus-
sió en el món arqueolóqic de la tesi
Olérdola-Cartaqo Vetus.

En aquells moments la inquie-
tud del segle XVIII per la historia an-
tiga i en particular per determinar la
ubicació de les ciutats hispanes car-
tagineses i romanes tornava a
manifestar-se i de forma creixent. Mi-
guel Cortés i López (1777-1854) fins
i tot preparava I'edició d'un dicciona-
ri sobre la materia. Aquest autor, que
en principi desconeixia no solament
l'existéncia de la carta sinó també
que hi havia qui mantenia que Car-
tago Vetus no era ni a Cantavieja ni
a Vilafranca, no deixá de fer esment
de la nota publicada sobre aquesta
qüestió per la Academia de la His-
toria en el seu Diccionario geográfi-
co histórico de la España ...30:

No puedo menos que confesar
que en medio del respeto que me
merece un cuerpo tan sabio, como
es la Academia de la Historia, me ha

causado extrañeza el leer en su to-
mo lf."Noticia histórica", pág. 20, que
las ruinas del castil/o, donde está la
parroquia-de San M/guel de Erdol,
amedia teque de Villa franca del Pa-
nadés, observadas primero por el cé-
lebre literato D-; Fr. Jaime Pascual,
y después por D. Antonio Puig, mi/i-
tar instruido, puedan algún día con-
firmar la opinión, manifestada ya por
el P. Pascual, de que aquel fue el si-
tio de la Carthagd vetus, menciona-
da por el geógrafo Tolomeo, la cual
hasta ahora se había creido comun-
mente corresponder a la actual Vil/a-
franca del Panadés ... Las ruinas de
Olerdula, si es que hubo pueblo que
así se llamase, claramente pertene-
cieron a algún castillo montano pro-
pio de los suburitanos, cuya capital
estuvo en Subirats, ...

No es pot dir, pel que deixa en-
treveure aquest passatqe.ique Cor-
tés hagués acollit molt bé la notícia.
De fet la rebutjava, així com també
que tos Vilafranca la successora de
I'antiga ciutat citada per Ptolomeu.
Com a no catalá (era araqones) s'in-
clinava per Cantavieja.

En realitat, I'opinió de Pasqual
no va ésser mai absolutament accep-
tada, pero allí estava, com a impre-
vist element de discordia, amb
I'agravant que obligava als detrac-
tors a buscar entre els textos antics
un nom que poder assignar a les
masses .ampuloses ruines
d'Olerdola.

Miquel Mayora, segurament im-
pressionat per aquells vestigis que
Pasqual des de la tomba i qracies a
Puig i Lucá refregava per la cara deis
antiquaris, es dedica a intentar resol-
dre el problema de la Cartago vetus
i a trobar explicació a Olérdola. És
molt il-lustrativa la memoria que lIe-
gí a la Reial Academia de Bones l.le-
tres de Barcelona el 8 de juny de
1837. Comencá afirmant que Canta-
vieja no podia ser Cartago Vetus a
causa de que I'única raó de pes, la
sernblanca de nom, era insostenible.
Continua desfent els arguments de
Joan Margarit, en els quals es basa
Diago, Pujades i Feliu de la Penya
i també Fmestres per situar Cartago
Vetus a Vilafranca i, tot seguit expo-
sá: Estas reflexiones destruyen
cuanto pudiera alegarse en favor de
la opinion de Margarit; pero como es-
ta se halla enlazada con la preten-
sion moderna de trasladar los dere-
chos sobre Cartago, desde Vi/afran-
ca á S. Miguel de Erdula, me veo en



do en fin lo que, como en el prospec-
to dijimos, pueda contribuir a darla
a conocer en el buen lugar que le
corresponde, mostrando su impor-
tancia cada vez creciente; per aixó
al titol afegiren Descripción e histo-
ria de sus monumentos, usos y cos-
tumbres, ctrcurnstáncia que fa del tot
injustificable I'habitual exclusió
d'aquesta obra en els migrats reculls
biblioqráfics d'história local". És per
tant, en aquesta história-novel-la on
cal primerament observar si la carta
de Pasqual tingué ressó.

la precision de refutar los dos argu-
mentos de que se valió, apoyándo-
se en escritores antiguos, siendo los
únicos que han reproducido D. Jai-
me Pascual y D. Antonio Puig auto-
res de esta nueva opinion.

El primer argument en contra
fou que el text de Plini havia estat
mal interpretat, és a dir, que quan
aquell autor anota Regio Cossetanio
flumen 'Subi, Colonia Tarraco,
Scipio-num opus, sicut Cartago Poe-
norum.ro feia referencia a Cartago
Vetus; el segon, que Ptolomeu no
tingué gaire encert en situar les ciu-
tats hispániques i que les alteracions
que havia sofert la seva obra, enca-
ra feien menys fiables les seves tau-
les qeoqráfiques. Descartada Canta-
vieja, Vilafranca i Olerdola, Mayora
s'estengué en que segons les seves
investigacions, Cartaqo Vetus no po-
dia ser enlloc més que en un indret
situat entre Vinarós i Cervera del
Maestrat i que les ruines de Sant Mi-
quel d'Olerdola eren les de la Su-bur,
ciutat situada seqorisPtolomeu a la
Cossetánia i citada per Pompeu Me-
la tot anotant les ciutats'de la costa,
des del Cap de Creus fins-l'estret de
Gibraltar, entre Barcelona i Tar-
raqona". Aquestes considera'tions
de Mayora no tingueren, pero, un es-
pecial ressó.

Ressó en I'ámblt local durant
el segle XIX

Abans que Gari i Siumell publi-
qués I'any 1860 Descripción e histo-
ria de la villa de Villanueva y Geltrú
dos autors anónims pero identificats
com Josep Pers i Ricart (1832-1855)
i Teodor Creus i Corominas
(1827-1921) s'ocuparen extensa-
ment d'história de Vilanova. El seu
lIibre, Los misterios de viüenueve",
publicat I'any 1851, és molt més que
una novel·la. Extraient tot el que sens
dubte fou fruit de la imaginació deis
novel-listes, resta un gruix prou im-
portant d'história de Vilanova, sen-
se referencies blbtíoqráfiques, pero
aixó no el desmereix. L'objectiu deis
autors no era altre que Describir, a
medida que la acción de la novela lo
exija, los monumentos de VILLA-
NUEVA, su situación, alrededores,
edificios, principales puntos de su
historia desde su fundación, las fuen-
tes de su riqueza que tiene, modo de
conservarla yaumentarla aun, sus
costumbres, fiestas y carácter de sus
moradores, su población, mejoras
principales de que es susceptible,
circunstancias y sucesos que más la
honran, parte que tomara en los ne-
gocios públicos desde el principio de
la presente época constitucional, to-

-~.

De Los Misterios de Villanueva a la
publicació de la carta

De bon principi, a la introducció
de carácter totalment historie, en
ocupar-se els autors de I'origen i fun-
dació de Vilanova i referir-se a que
las torres, evidentemente de origen
cartaginés, que se ven cerca la er-
mita de San Gervasio, la de San
Juan y a la parte de la de Santa Mag-
dalena, unidas a las ruinas de una
gran plaza fuerte del mismo género
en San Miguel de Erdol, a una hora
y media de Villanueva se descubren,
dan lugar a creer que fuera aquella
un punto militar de los cartagine-
ses ... 34

, ja s'entreveu la possibilitat
que en algun passatge de robra es
faci referencia a la carta. Efectiva-



ment, tot el capítol titulat Las ruinas
de una gran ciudad, de caire exclu-
sivament historie, gira entorn al con-
tingut de la carta de Pasqual i al de
la memoria que Puig i tuca adrecá
a Prósper Bofarull, aixó sí, sense fer
referencia ni a ells ni als seus ma-
nuscrits, circurnstáncia que no fa
dubtar sobre I'origen de la informa-
ció, puix que s'observa que els argu-
ments són idéntics i moltes frases
semblants.

Ara bé, per que s'estengueren
en aquest capítol tan IIargament so-
bre Olérdola deixant de banda les
antiguitats própies de Vilanova? La
raó I'exposaren els propis autors al
final d'aquest apartat: ...no hemos
querida pasar desapercibida en una
obra destinada a ilustrar a Villanue-
-va, que como surgidero de las na-
ves de la vieja Cartago, tiene con el-
la envuelto su pasado y vinculada su
gloria, la ocasion de lamar la aten-
ción sobre ella ...35

• Pers i Ricart i
Creus i Corominas eren conscients
que el reconeixement de les anti-
gues glories de la platja vilanovina
depenia de I'acceptació que les rut-
nes d'Olerdola ho eren de Cartago
Vetus i, de fet, no feien més que pre-
parar el terreny per abordar més en-
davant, de pie, les antiguitats de Vi-
lanova. La trama argumental de la
novel-la, per cert una mica rebusca-
da i de no massa qualitat, no oferia,
pero, una oportunitat per aprofitar el
passatge .vilanoví de la carta i per ai-
xó és en un apéndix final, titulat
«Descripción y noticias cuya natura-
leza no ha permitido fueren continua-
das en el texto de esta obra», on
aquest es manifesta:

El origen de estas tres torres es
antiquísimo; nadie lo dudará con solo
que las vea. Como dijimos al tratar
de las ruinas de Olérdola, lo deben,
a nuestro juicio, a los cartagineses
o penas, y que les servían de atala-
yas telegráficas, como hoy decimos,
para mantener sus relaciones entre
las escuadras fondeadas en la pla-
ya de Villanueva y los dominadores
de la vieja Cartago.

Los varios restos que en San
Gervasio se han hallado, como son
cráneos humanos taladrados con un
clavo que es como enterraban los ta-
les cartagineses a sus difuntos; los
trozos de estatuas y lápidas que por
incuria se han perdido, quedando so-
lo la que se halla hoy día adosada a
la pared de la ermita, que dice: "EX

VOTO C. CLODIUS AEMILlANUS»,
prueban la estancia en aquellos lu-
gares de cartagineses y romanos,
que con las varias alternativas que
es sabido se disputaron por tantos -
años el país. Además, el método de
construcción de las torres que nos
ocupan es el mismo que en la -Cer-
tago vetus» se ve empleado y gene-
ralmente en todas las obras que de
indubitado origen cartaginés nos res-
tan. Compárese el modo de construir
en las ruinas aquellas y en estas tor-
res, y se verá completamente igual:
pedruscos informes unidos con una
argamasa de cal y piedrecitas. Aun
sus mismos contemporáneos, los ro-
manos, construían de muy distinto
modo".

Val a dir que en cap moment de
I'obra els autors qüestionen la tesi de
Pasqual, fins i tot mostren una total
conformitat: Con lo dicho, pues, y
con lo que expusimos al ocupamos
de las ruinas de San Miguel de Er-
dol, grandes probabilidades, sino ya
certeza, tenemos que la playa de Vi-
lIanueva de hoy fué un tiempo el sur-
gidero de las naves cartaginesas, y
que el terreno que hoy pueblan fron-
dosos viñedos y ocupan los moder-
nos edificios que forman la
población, sostuviera un día los al-
macenes y depósitos de los eternos
rivales de la antigua Bome", La
carta de Pasqual, incidí, dones, en la
bibliografia local a la primera opor-
tunitat.

No hi ha dubte que quan Pers
i Ricart, fundador el 1850 del Diario
de Villanueva ... , i Creus i Corominas,
del qual se'n parlará més endavant,
van escriure Los Misterios ... tenien
davant un exemplar deis manuscrits
de Pasqual i de Puig i t.ucá, potser
els mateixos que al cap de vuit anys,
durant el mes de juliol de 1859 ,con-
cretament entre els dies 3 i 21, pu-
blica el Diario de Villanueva ... , des-
prés del següent advertiment: A pe-
sar de que en los "Misterios de Vil-
tenueve-se recopiló lo mas esen-cial
de cuant se habia escrito sobre las
antigüedades de San Miguel d'Erdol
y de nuestro territorio para conoci-
miento de nuestros paisanos, cree-
mos que no verán con disgusto que
publiquemos íntegras por folletín las
dos principales memorias que sobre
tan interesantes objeto se han escri-
to, una por el Dr. D. Jaime Pascual
canónigo premonstratense de Bel-
-Puig de las Avellanas y otra por el
coronel de infantería D. Antonio Puig

:. -." -

Y Loca, sugetos ambos de reconoci-
da ilustrecion y mérito. Aparegueren
en forma de tasciclesretaltables i en-
quadernables com opuscle de 69 pa-
gines, amboel tito I Memorias Sobre
las antigDédades de San Miguel
d'Erdol por el qr. D. Jaime Pascul i
D. Antonio Puig y Lucá, contenint pri-
mer la carta de Jaume Pasqual a
Francesc Papiol i, tot seguit, la me-
moria que Puig i t.ucá trameté jun-
tament amb una copia de I'esmen-
tada carta a Prósper de Bofarull38

•

L'ocultació i ús de la carta en
l'obra de Garí

L'any 1859, dones, a Vilanova i
la Geltrú, no solament s'havia divul-
gat que Olerdola podia ser I'antiga
Cartago Vetus i que la platja de Vi-
lanova el seu port, sinó també s'ha-
via donat a conéixer el text íntegre
de la carta de Pasqual. Vatenir, pe-
ro, la carta ulterior ressó? Per donar
resposta a aquesta qüestió cal ob-
servar les produccions históriques vi-
lanovines de la resta del segle XIX
més representatives, comencant ine-
ludiblement per Descripcion éhisto-
ria de la villa de Villanueva y Geltrú. ..
de Garí i Siurneíl", pero abans con-
vé constatar si en els ambients eru-
dits de fora de Vilanova encara
s'ocupaven de la carta.

És digne de ser assenyalat que
mentre Mayora en la seva memoria
de 1837 afirma que Cartago Vetus
casi todos los escritores nacionales
y extranjeros la ponen en Cantavieja,
el vilafranquí Manuel Milá i Fonta-
nals, que si bé destaca en altres
branques de la historia, literatura i
art, també es va ocupar de qüestions
arqueolóqiques, en els seus Apuntes
Históricos sobre Olérdola escrits
I'any 185639

, posa de manifest la
opinion comunmente aceptada yau-
torizada por respetables escritores,
aunque contrariada ya por D. Anto-
nio Agustín y el Obispo de Marca, de
que en este districto existió la Car-
tago Vetus de Ptolomeo ... referint-
se la zona de Vilafranca i Olérdola.
Sembla com si en el transcurs de vint
anys s'hagués afiancat la tesi cata-
lana. Tot i amb aixó, convé tenir en
compte que Mila i Fontanals, a tenor
del seu propi escrit, anava bastant
despistat, puix fins i tot desconeixia
les opinions de Mayora i de
Cortés". És ciar que si es fa cas,
pero, d'un apendix d'aquesta memo-
ria que Mila i Fontanals escrigué a-
nys després, resulta que el que va



moure'l a escriure-Ia va ser ...el de-
seo de combatir la opinion entonces
dominante en España y fuera de el-
la, que colocaba en Olérdote la anti-
gua Cartago Vetus41

, afirmació cer-
tament interessant, puix que no so-
lament aclareix que 'el 1856 el parer
de Pasqual dominava, sinó també
que quan escrigué l'apendix ja no.
Fos com fos el parer de Mila i Fonta-
nals era que la fortalesa d'Olérdola
era de construcció preromana, pero
negava que pogués ser Cartago
Vetus.

Tornant a Garí, al principi de la
seva obra, quan s'ocupa de la Fun-
dación de Villanueva, anota: Vesti-
-gios hay cerca nuestra villa que
acompañados de la descripción geo-
gráfica que hace Ptolomeo de la vie-
ja Cartago -Certeqo vetus», indican
claramente que la playa de Villanue-
va, muchos siglos antes de la funda-
ción de la villa, era un puerto o sur-
gidero famoso para el trafico de los
Cartagineses .... Aquest fragment re-
corda Pasqual, pero ja que I'autor no
dóna referencia biblioqráñca ni cita
la carta convé no precipitar-se i ob-
servar com segueix: ...porque Carta-
go no estaba muy distante de nues-
tra playa, pues segun el citado geó-
grafo la coloca, estaria donde está
hoy dia Vi/a franca de Panadés ....
Dones, no, no es basa en Pasqual
que precisament propugnava tot el
contrari, més aviat sembla que en la
Relación de Pelfort; pero cal con-
tinuar: Nuestra playa pues, tanto
para la vieja Cartago, como para la
enttquisime ciudad de Olérdola, era
la mas cerca y a propósito para su
comercio .... Ara el planteig de Garí
ja es comenca a aclarir; Cartago Ve-
tus era a Vilafranca, pero Olerdola
també era cartaginesa, solució salo-
mónicaque encara potenciava més
la importancia de la platja vilanovina.
També amb aquesta darrera frase la
carta de Pasqual comenca a fer-se
notar, pero, realment I'autor coneixia
la seva existencia i el contingut? Tot
seguit Garí s'ocupa deis vestigios vi-
lanovins aHudits al principi, i són gai-
rebé els mateixos que Pers i Ricart
i Creus i Corominas anotaren a Los
Misterios ... , la qual rosa planteja en
principi el dubte de si Garí es basa
en la novel-la o en la carta. Una aná- .
lisi comparativa deis tres fextos de-
mostra que l'autor. es gtJia per la
carta, ja que d'altra maner.r no
s'explica frases idéntiques o mínima-
ment modificades: .. .fabricas anti-

guas subterraneas y muchos
sepulcros llenos dehuesos y calave-
ras, algunas de ellas pasado el crá-
neo con un clavo, conforme se hallan
en otras partes habitadas por los Fe-
nicios o Cartagineses ... , o ...dejan
fundadamente inferir que hubo allí
una población, no solo Romana, si-
no Cartaginesa ... , entre d'altres",
En síntesi, Garí coneixia la carta, la
utilitzá i silencia la seva existencia,
a més, es desentengué de la tesi de
Pasqual i dona a entendre que Car-
tago Vetus era Vilafranca i pel que
fa a Olérdola es limita a justificar I'an-
tiguitat dient que en el segle X no-
més en quedaven ruínes, pero
l'estirna també cartaginesa, la qual
cosa descarta que compartís, si és

que el coneixia, el parer de Milá i
Fontanals (la memoria data de 1856,
pero no fou impresa fins el 1868).

La data d'edició delllibre de Ga-
rí (1860) és posterior a la publicació
de la carta per part del Diario de Vi-
lIanueva ... Uuliol de 1859), pero no
tant com per plantejar certs dubtes
sobre si fou a temps de servir-se'n.
De fet, sorpren que Garí no citi la car-
ta de Pasqual quan tot Vilanova (els
sectors més erudits), la coneixia i po-
dia veure no solament que la silen-
ciava sinó també que n'havia
aprofitat frases, pero potser elllibre
ja era a impremta i, en aquest cas,
potser no fou del tot casual que el pe-
riódic vilanoví publiqués la carta just
en aquel! momento



L'extraordiniuia presencia de la
carta en I'obra de Coroleu

Quan encara molts vilanovins
estaven ernbadalits amb I'obra de
Garí i Siumell, el barceloní Josep Co-
roleu (1839-1895), de més alts volts
que el seu predecessor en qüestions
históriques vilanovines, des de Bar-
celona, el maig de 1879, dedicava a
los hijos de Villanueva y Geltrú sin
distinción de clases ni de partidos ...
una obra que titula Historia de Villa-
nueva y Geltrú". Naturalment a Co-
roleu tampoc li passá per alt la carta,
pero el seu cas com es veurá és ben
diferent. Convé abans, pero, fer un
incís per observar si la carta de Pas-
qual estava encara d'actualitat.

Molt possiblement, Milá i Fonta-
nals tenia a ma un exemplar de la
carta. Ja ho fa pensar el fet que en
els Apuntes históricos ... hagués in-
serit un fragment literal, concreta-
ment aquell en qué Pasqual afirma
que a Vilanova, prop de I'ermita de
Sant Gervasi, es descobriren moltes
fabriques subterránies i sepultures
plenes d'ossos i calaveres travessa-
des per un clau, pero més indicatiu
que la inclusió d'aquest passatge és
que el seu qerrná, Pau Mila i Fonta-
nals, lliurá al seu amic Joaquim Bar-
trina (1850-1880) poeta i historiador,
un manuscrit de la carta. Aquest fet,
d'una importancia aparentment se-
cundaria, tornaria a posar d'actuali-
tat la carta. Bartrina, creient que el
text era desconegut i inédit, logra
que la barcelonina Revista Histórica
el publiqués I'any 187743

• Bartrina
s'equivocá i de molt. La carta havia
estat fins i tot impresa, junt amb la
Memoria de Puig i í.ucá, pel Diario
de Villanueva y Geltrú durant el mes
de juliol de 1859, circurnstáncia
segurament també desconeguda
pels directors de la publicació".

És difícil estimar el ressó que
tingué I'aparició de la carta en tan
prestigiosa revista, sobretot perque
el parer de Pasqual i deis seus se-
guidors en aquell moment tenia un
gran detractor, Antoni de Bofarull45

,

que amb el pes de la seva autoritat
assestá un cop molt dur a la tesi. No-
més cal observar la seguretat amb
qué la qüestiona en la seva Historia
de Catalunya, publicada I'any
1876-78: ¿Cómo es que Aníbal no
pensó visitarla, ... ¿Cómo no hacen
mención los antiguos historiadores
de la Cartago vetus de Cataluña, al
tratar del paso de Aníbal? .. creemos
sinceramente que lo que ha dado pie

a tal suposición por parte de algunos
escritores, ha sido solo unas pala-
bras de Plinio, que se han leido con
mala puntuación y se han traducido
con peor criterio ... 46.

Tornant a Coroleu i la seva His-
toria de Villanueva y Geltrú, més que
citar la carta, l'incorporá textualment
al seu lIibre, estalviant-se pero el
lIarg passatge medieval i un parell de
paráqrats del final. El model de qué
se serví fou precisament la publica-
ció de la Revista Histórica aparegu-
da un any abans. Coroleu
segurament ignorava que el Diario
de Villanueva ... ja I'havia irnpres,
contrariament n'hauria fet esment i
hauria anotat d'una altra manera
...que en la excelente Revista Histo-
rica de Barcelona, a cuya redaccion
tiene la honra de pertenecer el au-
tor de estas letras, siquiera como el
mas insignificante y oscuro de sus in-
dividuos, se publicó una curiosa Car-
ta del Doctor D. Jayme Pascua/. ...
Potser si hagués escrit la seva His-
toria de Villanueva y Geltrú acostant-
se de tant en tant a Vilanova hagués
pogut advertir a la revista barceloni-
na que la carta no era inédita. Dei-
xant de banda aixó, Coroleu no
s'ocupa de la carta per estar d'acord
amb la tesi de Pasqual; ell mateix
explica el perqué: Era el Doctor Pas-
cual hombre profundamente versa-
do en las ciencias eclesiásticas y de
vasta y amena erudicion, que con el
fruto de sus excursiones literarias
por la Corona aragonesa habia llega-
do á formar una hermosa coleccion
de 12 tomos in-fol. con el título: Sa-
crae Cathaloniae antiquitatis mo-
numenta, circunstancias que nos
obligan á trasladar sus opiniones,
aunque por varios y considerables
motivos' no participemos de
ellas ... 47

; uns motius gens convin-
cents per ocupar-se de la carta, pe-
ro cal observar com.

Després de transcriure'n bona
part, Coroleu afegí extensíssims pas-
satges de la Memoria de Puig i l.ucá
sense anotar on la va veure", i, tot
seguit, recollí I'opinió de Prósper de
Bofarull, Milá i Fontanals i Antoni de
Bofarull en relació amb la tesi de
Pasqual, per concloure dient que
consideraciones son estas de mucho
peso y que, por la grande autoridad
cientifica de los escritores que las
emitieron, destruyen en gran parte
los mas robustos fundamentos de la
hipótesis acariciada por el patriótico
entusiasmo de los Sres. Pascual y

Puig y Luce". Segurament Coroleu
en arroar en aquest punt s'adoná
que encara no havia dit prácticament
res de Vilanova i lIavors, sense mas-
sa rnirarnents, anota que si hemos
estudiado este punto, ha sido tan so-
lo con el objeto d(j averiguar si real-
mente Villanueva tiene verdaderos
titulos para envanecerse de un remo-
tisimo origen i que si es pogués dir
que Sant Miquel d'Olerdola fou la
Cartago Vetus seriemuy verosimilla
hipótesis de que en el sitio que hoy
ocupa Villanueva se levantase en
aquellos siglos una población marí-
tima destinada á surgidero de las na-
ves certeqineses", En síntesi,
Coroleu, després de donar tombs a
I'assumpte i sense tan sois conside-
rar els vestigis antics propis de Vila-
nova, en el fons, ni conclogué ni
dona cap parer, pero si el que s'ha-
via proposat era parlar d'Olérdola i
de Cartago Vetus, certament que ho
logra.

La fi de I'obligada subordinació de
la historia local a la carta de
Pasqual

Una altra obra, menys conegu-
da pero digna d'especial considera-
ció és una memoria titulada El
pasado, el presente y el probable
porvenir de Villanueva y Geltrú ... pu-
blicada I'any 1886. El seu autor, Aca-
dernic Corresponent de la Real
Academia de la Historia, de l'Acaoé-
mia de San Fernando i de l'Acadé-
mia de Bones Lletres, era Teodor
Creus i Corominas, el mateix que
uns trenta-cinc anys abans, junt amb
Pers i Ricart, havia escrit anónima-
ment Los Misterios de Villanueva. De
nou, en aquesta obra, en ocupar-se
del Pasado, se serví de la carta, pe-
ro breument:

Ya en el año 1789 el Dr. Jaime
Pascual, canónigo premostratense
de Bellpuig de las A vellanas, en una
erudita carta-disertación dirigida a su
amigo de Villanueva D. Francisco
Papiol, apropósito de una visita he-
cha por ambos á los alrededores de
aquella población y á las notables
ruinas del vecino lugar de S. Miguel
de Olérdula se ocupó con interés de
las fábricas antiguas subterráneas
que se habian descubierto, de las
muchas sepulturas llenas de huesos
y calaveras, oesedo el cráneo de
algunas de ellas con clavos, de ins-
cripciones romanas halladas en las
inmediaciones de la ermita de S.
Gervasio, en la pared de la cual ya



entonces existía y existe aún una
que dice: EXVOTO C. CLODIUS AE-
MILlANVS deduciendo de ello que el
sitio que hoy ocupa Villanueva, no
solo sería parte de la gran ciudad a
que pertenecen las ruinas de Olér-
dula, sinó la «defensa de la misma
por la parte del mar; propugnaculo
de sus orillas y surgidero de las na-
ves cartaginesas y romanas» en los
tiempos de la respectiva dominación
de aquellas gentes en nuestro
país51

Aquest paráqraf és més que una
altra mostra del resso de la carta en
la bibliografia histórica local, repre-
senta la fi de la subordinació de la
historia antiga de Vilanova al text de
Pasqual. Contemplat en el seu con-
text, s'observa que la carta ha per-
dut protagonisme i s'ha convertit en
una referencia més, valuosa, aixó sí,
pero només per donar notícia de ves-
tigis arqueológics vilanovins. És cert
que fa esment de les ruines d'Oler-
dola i del surgidero, pero simplement
com a deducció de Pasqual. El més
significatiu és que ni tan 5015 cita
Cartago Vetus. Tant havien canviat
les coses des que Coroleu publica
Historia de Villanueva y Geltrú I'any
1878? És molt possible que la tesi de
Pasqual hagués anat caient encara
més en desconsideració a nivell ar-
queológic general, la qual cosa a un
erudit com Creus i Corominas no po-
dia passar desapercebut, pero
aquesta no és la verdadera explica-
ció. Tant els autors de Los Misteri-
os ... , com Garí i Coroleu, en el seu
moment, els únics arguments que te-
nien en pro de les antiguitats de Vi-
lanova els oferia la carta: els
celebres pero escassos vestigis ob-
servats per Pasqual i la proximitat
d'una gran ciutat, Cartago Vetus Ua
fos Olérdola com preconitzava Pas-
qual, ja fos a Vilafranca com ell ma-
teix negava) com element
potenciador i justificador a la
veqada". Creus i Corominas, en
canvi, podia mirar-se les antiguitats
de Vilanova més enllá de la carta de
Pasqual i sense necessitar tant les
ruines d'Olerdola. Un fet historie per
la seva importancia, pero amb una
finalitat totalment allu?yada de la his-
toria, posa de manifest que no tot era
I'ex-vot, les calaveres amb el clau
atravessat i les torres: les obres de
construcció del terrocarril Barcelona-
Vilanova-Valls, iniciades el juliol de
187853

• Quan es va cornencar a 1>er-
forar el promontori de Sant Gervasi

aparegueren diversitat de materials
que indicaven que allí hi havia hagut
una població romana. El propi Teo-
dor Creus i Coromines s'ocupá de di-
fondre la notícia dins l'árnbit catalá
rnitjancant un article publicat el juli-
01 de 1880 en el butlletí de l' Associ-
ació catalana d'excursions (núm. 21,
any 111); el títol no podia ser més ex-
plícit: Noticia de algunas trovallas ar-
queológicas fetas en lo districte
municipal de Vilanova y Geltrú ab
ocasió deIs travalls de construcció
del ferrocarril de Valls a Vilanova y
Barcelona. En aquesta coHaboració,
també cita la carta de Pasqual i, sig-
nificativament, en els mateixos ter-
mes que en la Memória publicada sis
anys més tardo Ja no importava tant
on era Cartago Vetus ni si Olérdola
era fenícia o romana; Vilanova dis-
posava en escreix de vestigis propis,
pero també d'un nou interrogant: a
quina antiga ciutat calia atribuir les
rutnes de Sant Gervasi? Aquesta
pregunta formulada més de cent a-
nys enrera encara pesa damunt deis
vilanovins. Potser la Subur, com sug-
gerí I'escolapi P. Eduard Llanas, pri-
mer rector de les Escoles Pies de
Vilanova, en el seu discurs de recep-
ció a la Reial Academia de Bones
Lletres de Barcelona, lIegit el 5
d'abril de 189154

, féu una molt inte-
ressant análisi de I'estat general deis
coneixements referents a la localit-
zació a Catalunya de les antigues
ciutats citades pels geógrafs i histo-
riadors de I'antiguitat, i, naturalment,
no es descuida de les ruines d'Oler-
dola. En el fragment corresponent,
de lectura absolutament recomana-
ble per aclaridora, després d'anotar
minuciosament els grups d'opinió i
el problema de fons sobre Cartago
Vetus, puntuatitzá amb gran encert
que la erudicción clásica no puede
aclarar esa correspondencia topo-
gráfica para lo cual sería preciso que
la Arqueologia presentara algún tes-
timonio decisivo. EII mateix, durant
18 dies seguits participa en unes ex-
cavacions realitzades al peu de la
muralla per la part interior, i arriba a
la conclusió que res a Olérdola feia
suposar en una antiguitat superior a
la primera epoca romana, i llancá la
possibilitat que fos la Calipolis de ro-
tundas y altísimas murallas de que

.habla Rufo Festo Avieno ... 55.

Consideracions finals

L'arribada del ferrocarril es pot
considerar, doncs, com la fi de la de-

pendencia de la historia antiga de Vi-
lanova a la carta de Pasqual, pero
aixó no vol dir que aquesta caigués
en I'oblit. Durant el segle XX diver-
sos autors vilanovins I'han tingut pre-
sent, normalment com una
referencia histórica més, pero en
algun cas excepcional també com un
document inqüestionat. Xavier Gar-
cía, en dues obres encara bastant re-
cents, Vilanova i la Geltrú i el seu
gran carnaval (1972)56i La vida ma-
rinera a Vilanova i la Geltrú (1980)57,
involutivament es manté encara to-
talment aferrat a la carta de Pasqual,
mostrant-se totalment d'acord en
que Olérdola és I'antiga Cartago Ve-
tus i la platja de Vilanova el seu sur-
gidero, i fins i tot va més lIuny que
el propi Pasqual en semblar-li,
referint-se a la platja de Vilanova,
que els aventurers africans aquí de-
sembarcaren com a trampolí per en-
trar a la posició privilegiada
d'Otétdote. No és que I'autor doni
arguments a favor; es basa senzilla-
ment en la carta de Pasqual, al qual
canvia sempre el nom (Francesc per
Jaume), desentenent-se o ignorant el
parer general. Aquest és pero un cas
excepcional. Virella i Bloda, de cita
obligada per ser I'historiador més
prolífic i rellevant de les darreres de-
cades, es referia sens dubte a la car-
ta de Pasqual quan anota a Vilanova
i la Geltrú, imatges de la ciutat i de
la comarca, obra que, com les dues
citades de Xavier García, esta man-
cada de bibliografia, que en el segle
XVIII ja s'havien descrit fosses amb
ossos humans i calaveres, algunes
d'elles amb el crani traspassat amb
un clau, cosa que es considerava
com a propia deIs fenicis .... No és
que aquest autor preconitzés enca-
ra la vella tesi de Pasqual; un pas-
satge d'aquesta obra molt proper al
transcrit i referit a la torre que hi ha-
via anys enrera prop de I'ermita de
Sant Gervasi", palesa molt bé I'es-
tat de la qüestió: Durant tot el segle
passat, estant de moda la identifica-
ció d'Olérdote amb Cartago Vetus,
els partidaris de semblant opinió ve-
ien en aquesta i altres torres ves ti-
gis de les fortificacions que elcerien
els cartaginesos durant la seva breu
estada a la nostra comarca. L 'ar-
queologia, pero, no abona la bioote-
si cartaginesa, com tampoc la fa
admissible I'estudi de la historia
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requerir el tutelatge d'Olérdola i, en
general, historiadors i arqueóleqs ja
no perden el temps cercant possi-
bles pero hipotetics llacos. Tot i amb
aixó, quan s'ha donat el cas que una
vila propera ha vindicat la seva plat-
ja com a port natural d'una Olerdola
fenícia i romana encara s'ha sortit a
la defensa deis vincles entre Olérdo-

la (no Cartago Vetus) i Vilanova, en
algun cas amb arguments d'en Ga-
rí, el qual calladament, com ja s'ha
vist, es basa en la carta de
Pasqual'".

És obligat també referir-se a una
de les figures de Vilanova que més
féu i més hauria pogut fer per I'ar-
queologia olerdolana i vilanovina: AI-
bert Ferrer i Soler (1922-1954).
Aquest vilanoví en certa manera res-
suscita la tesi Olerdola-Cartaqo Ve-
tus, pero només per assestar-li el cop
definitiu amb l'análisi histórica i el
fruit de les seves excavacions; a
rnés, impulsa i dugué a terme fructí-
feres prospeccions a Vilanova, a
Sant Gervasi. Hi ha pero un segon
motiu pel qual cal citar a Albert Fer-
rer i és a causa d'un rnalentés
d'aquest autor, propiciat per una
confusió que no se li pot atribuir del
tot.

Albert Ferrer és deis pocs, per
no dir l'únic, que relaciona la Rela-
cion de las Reales Exequias ... amb
la carta de Pasqual, pero el cert és
que amb molt mala fortuna. L'any
1949 en un important treball publicat
en una molt prestigiosa publicació
especialitzada, titulatEI castro anti-
guo de San Miguel de Olérdola 1, en
la nota justificativa de I'afirmació
-Pascual había visitado Olérdola en
1776, tal vez por indicación de su
amigo D. Francisco Papiol de Pa-
dró», anota textualment: Francisco
Papiol publicó en 1788 una Relaci-
on de las reales exequias fúnebres
celebradas en Villanueva en honor
de Carlos 11I,folleto en el cual, al ha-
cer historia de la villa, pretendió que
ésta en la antigüedad había sido un
"famoso surgidero de naves» relaci-
onándolo con Cartago Vetus, para la
cual, empero, no se atrevió a darle
emplazamiento determinado segura-
mente en espera del juicio definitivo
que formase el Dr. Pascual tras su
visita a Olérdola. Incomprensible-
ment atribuí I'autoria de la Relacion ...
a Papiol, quan de fet fou Jaume Pel-
fort qui I'escrigué; també erra en
quant a I'any de publicació,
assignant-Ii el de la defunció de Car-

les 111 (1788) en lIoc del real.
Sense voler desmeréixer ni una

mica el corpus de I'obra d'Albert Fer-

rer, cal dir que uns anys més tard
aquest autor, arrastrant l'errónia in-
terpretació deis fets aná encara rnés
lIuny en un article publicat al periód-

ic Villanueva y Geltrú, titulat De cu-
ando un villanovés "descubrió» las
antigüedades de Oteraote", Partint
de la mateixa base falsa, s'lrnaqina
un Papiol deambulant por la comar-
ca en busca de recuerdos de civili-
zaciones pretéritas i escrivint
diversitat de textos en relació amb
I'antiquíssima ciutat del cim d'Olér-
dola. Així, per Albert Fetrer, els fets
succeíren d'una forma ben diferent.
Un bon dia I'inquiet Pa-piol en una
de les seves nombroses sortides, ar-
riba a Olerdola i la seva curiositat es
desborda davant la muralla i, per-
plex, acudí a demanar el parer de
I'eminent antiquari Jaume Pasqual,
el qual, rápidarnent acudí a la cita de
Papiol i junts, I'estiu de 1776, visita-
ren Olérdola i aprofitaren per veure
els vestigis antics deis voltants de Vi-
lanova. Segons aquest argument,
malgrat la profunda impressió que
Olérdola causa a l'ánirn del Dr. Pas-
qual, van haver de passar 13 anys
perque el canonge prernonstrates es
fes un judici definitiu de les rumes,
i per aixó no fou fins el14 d'agost de
1789 que no va escriure al seu amic
Papiol la famosa carta sobre las an-
tigüedades de Villanueva. En
descárrec d'Albert Ferrer val a dir
que aquestes falses interpretacions
convergeixen en el seu origen en
una de sola, en atribuir a Papiol el
text de Pelfort. Pero, per que s'equi-
voca en aquest punt?

En I'article aparegut en el peri-
odie local, Albert Ferrer anota que la
"Relación ...» era anónima pero que
I'autor era Papiol, revelant, sense
proposar-s'ho, I'arrel del rnalentes.
Que Ii féu pensar aixó?

Pel que fa a la carta, per una
banda cal admetre que el primer pa-
ráqraf és certament confús (veure
pago 11 ), per l'altra, cap passatge
dóna a entendre que realment I'au-
tor era Pelfort. El principi del tercer
paráqrat és bastant aclaridor, ja que
la frase creeré que el autor de la re-
lacion tubo presente al escribirla el
parecer y razones en que lo funda ...
descarta a Papiol, pero també es pot
interpretar com una manera de dir,
sobretot sota la influencia deis dos
arguments anteriors. Albert Ferrer,
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que sens dubte va recórrer a la bi-
bliografia local, es va trobar a més
a rñés, que Coroleu, a Historia de Vi-
lIanueva y Geltrú, 'donava com autor
de la Orécion ... a Pelfort, pero no de-
ia qui era l'autor de la Relacion ... , la
qual cosa Ii confirma que aquesta
era anónima iJque fou Papiol qui la
va escriure. Per si aixó no fos prou,
quan molt probablernent se n'ana a
la Biblioteca-Museu Balaguer per
consultar l'exernplar del lIibre per
veure la Relacion ... li degueren faci-
litar el mateix que hi ha ara, circums-
táncia que en lIoc d'ajudar-Io a
adonar-se que Pelfort era I'autor deis
dos textos, encara l'abocá més en el
malentés, ja que aquest exemplar
esta mutilat, mancant-Ii la portada,
on es troba explícita I'autoria de Pel-
fort, la major part de les pagines de
la Oracion ... (només conserva la fal-
sa portada i les pagines 3 a la 10) i
els fulls finals del lIibre 01'1 es recu-
lIen les llicencies atorgades per la
Reial Academia de Bones Lletres a
Jaume Pelfort per publicar les dues
obres.

Més arguments es podrien do-
nar encara per justificar a Albert Fer-
rer, fins i tot en el fet que no s'hagués
adonat que Garí sí que anota clara-
ment que Pelfort havia escrit les du-
es parts del lIibre, pero tampoc es
tracta aquí d'aprofundir en aquest
cas particular, sobretot tenint en
compte que aquest bon historiador
i arqueóleq vilanoví no és I'única víc-
tima del desgavell, manca de rigor i
ocultació que majoritáriarnent impe-
ra en la bibliografia histórica vila-
novina.

A través d'aquestes pagines
s'ha pogut observar que fou un vila-
noví, Francesc Papiol, qui acompa-
nyá Jaume Pasqual en el
descobriment d'Olérdola, que fou un
acte vilanoví, uns funerals reials, alló
que propicia, per una banda, el pri-
mer text irnpres amb clara allusió al
passat vilanoví, i per I'altra, mitjan-
cant de nou Papiol, una carta-
document que per ocupar-se d'his-
tória de Vilanova proporciona una
nova tesi histórica i un motiu més de
gran preocupació als antiquaris del
segle XIX: Olerdola. També que molt
poca justícia s'ha fet a Pelfort; no so-
lament se I'ha ignorat com a autor
deis primers passatges d'história de
Vilanova sinó també se Ii haocultat
el rnerit de ser, en darrera instancia,
I'element inductor del a carta de Pas-
qual. També, que la carta ha estat



maltractada, incompresa o silenci-
adaprácticarnent des de la seva ir-
rupció dins la historia local. Malgrat
tot, tampoc és just retreure, amb ulls
actuals, a Garí i Coroleu els tracta-
ments historitzants imprecisos i des-
curats que tant han influ'it en
produccions posteriors. ElIs estudi-
aren el passat vilanoví d'acord amb
la seva epoca. Avui les seves obres
haurien de ser considerades el bres-
sol de la historiografia local i no pas
tractats vigents.

Calen noves produccions, no
pas al modus del segle passat, pe-
ro, abans de dur-Ies a terme s"impo-
sa revisions crítiques de tot el
publicat fins ara si es vol abordar la
historia sense fer jocs malabars amb
uns estranys continguts i referenci-
es biblioqrañques; també retornar als
documents originals i desempolsar
publicacions oblidades. Cal tenir cu-
ra de la historia, de la bibliografia i
de la historiografia. Una historia com
cal encara esta per fer, la bibliogra-
fia esta per revisar i la historiografia
esta per completar, amb obres que
van des de llibre de Pelfort o la car-
ta de Pasqual a Papiol, almenys
I'exemplar publicat pel diari de Vila-
nova l' any 1859 (junt amb la memo-
ria de Puig i t.uca), vergonyosament
ignorat gairebé per tothorn", fins
moltes de més actuals que han pas-
sat desapercebudes. No cal dir que
a part de tot aixó, és del tot neces-
sari que els fons biblioqráñcs locals
puguin oferir, no solament totes, si-
nó també senceres, les produccions
d'interes históric vilanoví.

Per acabar, resta només mani-
festar que ni era el propósit inicial es-
tendre's tant en posar de relleu els
primers passatges d'história vilano-
vina ni que el text d'aquesta col-la-
boració fos tan feixuc i crítico A priori
semblava, certament, un tema ben
delimitat i Iacil de desenvolupar, pe-
ro la conclusió final, molt més impor-
tant qe qualsevol altra inherent a
I'estudi en qüestió, és que és gaire-
bé impossible ocupar-se de qualse-
vol aspecte de la Historia de
Vilanova sense entrebancar-se amb
la biblioqrafia acumulada. És de de-
sitjar que aquest tr,eball, que no te-
nia més pretensions que recordar
que fa dos-cents anys dos canonges
foranis s'interessaren pef'passat de .
Vilanova, serveixi per reflexionar so-
bre la situació ae la nostra historia. '

')

Notes i reteréncíes bibhoqráñques

1. FERRER SOLER, Alberto: «El castro
antiguo de San Miguel de Olérdola». Ar-
chivo Español de Arqueología, XXII (74)
21-73 (1949).

2. Tan transcendental decret fou signat
el12 d'octubre de 1778. Set ports de la
Mediterránia (Barcelona, Els Alfacs, Ciu-
tat de Mallorca, Alacant, Cartagena, AI-
meria i Málaqa) dos del Oantábric (Gijón
i Santander), un de Gallcia (La Corunya),
i un de Canáries (Santa Cruz de Teneri-
fe) foren autoritzats, junt amb Sevilla i
Cadis, a comerciar directament amb vint
ports d'America.
3. Vilanova, a partir de la praqrnática, dis-
posava de vies més immediates, com el
port de Barcelona o el deis Alfacs.
Abans, pero, via Cadis o rnercés al con-
traban, productes embarcats a Vilanova
arribaven també a América. Cal tenir pre-
sent que la disposició en certa manera
venia a legalitzar una situació de fet.
4. Aquest reglament, irnpres, fou reedi-
tat a Vilanova i la Geltrú I'any 1963 per
Joan Rius Vila. D'aquest gremi o confra-
ria, que estava sota I'advocació de Sant
Elm i Santa Clara, se'n desconeix I'ori-
gen. Potser es remunta a l'epoca medi-
eval, pero les primeres ordinacions
escrites daten de I'any 1761, del regnat,
dones, de Caries 111, quan el gremi era
conegut com Gremi de Carregadors i
Descarregadors. El 1773, segurament a
causa deis plan s reorganitzadors del go-
vern Borbó, unes noves ordinacions
aplegaren en un sol cos els navegants,
pescadors, carregadors i descarregadors
de Vilanova, quedant I'antic gremi inclós
en la nova corporació (vegeu de GOU I
VERNET, Assumpta: «Aportació docu-
mental a la historia del tráfic marítim de
Vilanova i la Geltrú (segle XVIII»>.XIX As-
semblea Intercomarcal d'Estudiosos. Vi-
lanova i la Geltrú, 25 i 26 d'octubre de
1975. Centre d'Estudis de la Biblioteca-
Museu Balaguer. Vilanova i la Geltrú,
1983. Pago 147-167).
5. En aquells moments a Vilanova i la
Geltrú només hi havia dues esglésies
parroquials. Per aixó quan Pelfort anota
es mas grande que la otra, cal interpre-
tar que la otra és Santa Maria de la
Geltrú.
6. Aquest text de Finestres va precedit
pel següent aclariment de Pelfort: Sobre
lo perteneciente a la historia de la Car-
tago Antigua nos da nuevas luces el dic-
tamen del Doctor Don Joseph Finestres,
Catedratico de Prima de Leyes Jubilado
de la Pontificia y Real Universidad de
Cervera. Este sabio Jurisconsulto, tan
conocido por su generoso y nada vulgar
ingenio, como por su extendida y no co-
mun erudicion, dexó escrita una Nota,
que debo agradecer a la diligencia del
Doctor Don Joseph Vega, Individuo de
la Real Academia de Buenas Letras de
Barcelona, varon de bella y escogida li-
teratura, cuya acreditada perspicacia en



las discusiones críticas pudiere dar apro-
bacion a los aciertos de Finestres, a no
tener estos la mayor de vengada por sí
mismos. Dicha Nota es el tenor si-
guiente.
7. PELFORT, Jaime -Serrnon de San Fe-
lix Martir Presbitero de Roma, que en los
solemnes anuales cultos, que le tributa
La M. 1.Villa de Vilafranca del Penadés
como inclito Patron suyo, en la Iglesia
Parroquial. Predicó ...». Fancisco Suriá y
Burgada. Barcelona, 1786. 4art, 36 pp.
La nota s'estén entre les pagines 30, 31
i 32. o

8. És molt improbable, a causa de I'ex-
tensió i per no trencar el ritme del dis-
curs, que el contingut deis privilegis fos
explicat el 16 de febrer de 1789 davant
els congregats a I'església de Sant An-
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