
La Geltrú,
els orígens

t.'oriqen de la Geltrú rau encara en
un mar de possibilitats historiques. La
seva ubicació en una zona on no són
estranys els vestigis iberics i romans
permet moltes suposicions. No convé
ara, pero, anar tan endarrera, ni tam-
poc deixar-se endur per la flaire visi-
qótica de «Guisaltrud». el nom mare de
Geltrú. Sigui com sigu'i, Guisaltrud no
s'ha trobat citat en cap document
anterior a un' Breu del Papa Anastasi IV .
de l'anv 1154. Segurament, el castell,

a redós del qual s'ana conformant la
vila, és més antic, i també la parroquia,
dedicada, significativament, a Santa
Maria.

La Geltrú va pertanver al bisbat de
Barcelona fins a finals del segle XII.
quan passa a mans de senyors parti-
culars, suportant tot seguit, durant els
segles XIII i XIV, atzarosos canvis
jurisdiccionals. A partir de 1418, es-
sent vila reial. i durant bastants anys es
regí conjuntarnent amb la lIunyana

Cubelles i la vema Vilanova de Cu-
belles, nascuda durant el segle XIII
just a l'altra banda del torrent de' la
Pastera; eren, dones, tres viles reials
amb batlle comú.

El nucli central de la vila era el
castell i el temple parroquial, ambdós
gairebé a tocar. Davant hi havia una
placa. com ara, de la qual arrencaven
uns pocs carrers, curts a ponent. per-
que de seguida arribaven al tram de
muralla que lIindava amb I'esmentat
torrent, i més lIargs a lIevant i al sud,
on el recinte emmurallat era més es-
paiós; a extramurs abundaven els ma-
soso El conjunt acolliria, pels volts del
1400, unes 400 animes que vivien
fonamentalment del campo Conreaven
blat i ordi, també hortalisses aquells
que tenien pou. pero sobretot pro-
dulen vi i oli. A més deis pagesos,
abundaven els boters, és ciar, i també
els teixidors de diverses classes, pero
no hi mancaven altres oficis, com
barber, forner, sabater, hostaler, mer-
cader ... Hi havia també bastants rna-
riners, pero no pescadors.

l.'antic temple parroquia! a mitjans
del segle XV tenia, a l'altar major, un
retaule dedicat, naturalment, a Santa
Maria, i quatre altars -laterals sota
I'advocació de Sant Francesc, Sant
Miquel, Sant Esteve i Sant Pere. Darre-
ra I'edifici hi havia el cementiri, on
gairebé tots els geltrunencs manifes-
taven testarnentariament el desig de
ser-hi enterrats. Dins el terme de la
parroquia, lIavors, i encara ara, hi havia
dues ermites, la de Santa Maria Mag-
dalena, sota el Puiq-rnontqrós, gairebé
en el terme de Ribes, i la de Sant
Cristotor. situada sobre un turonet ran
del mar.

Els geltrunencs eren fidels al pa-
tronatge de Santa Maria, i per aixo,
malgrat el baix nivell econornic propi
de l'epoca a viles com la Geltrú, eren
nombroses les deixes testamentáries
tant per lluminaries com pies almoines
al seu altar. A més, abundaven les
geltrunenques que es dei en Maria o
més festosament, Marió.
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