
_L'H_o_ro_de_I_G_or_ro_f,_9_d_e_m_o....:ig:-d_e_l_9_97 • Vil a no va.
/'../~

" N C:;¡,E L S C> A f c:;¡ E N S~----~~ ~~~
Dibuix: Adelaida Pámies

22

.'

quell nucli nou que es
~ dibuixava en els extrems

del terme de Cubelles i
molt a prop de la Geltrú
comenca atenirforma. Al

tram de l' antiga via que unia Tarragona
amb Barcelona ja se li diu carrer Major.
Persota n'hi ha dos més: el carrerdel Mig
i el de l'Eesglésia, a l'extrem del qual s'hi
troba un fossar. Tot i que la parroquia
depen de Cubelles, des de molt aviar s'hi
enterren pobladors del nueli, de les quadres
i deIs llogarrets propers,

EIs temps han canviat. La comunitat
va creixent perque el perill s'ha extingit.
Elscatalans s'han tornataassentari enfortir
en el seu territorio La repoblaci6 ja ésmolt
més alsud, Jaume 1arriba a Mallorca i
Valencia. EIs sarrams seran vencuts
definitivament.
Anteriorment, seguint
motivacions purarnenr
estrategiques.Ia població
s'havia cenyit a vies de
penetraci6 fluvial de la
plana del Penedes,Veiem
com si ns ta l-l avcn
diferents fortificacions a
la Riera deCanyelles, del
Foix o la mateixa Geltrü
a red6s del torrent. Eren
posicions defensi ves.Ara
ja tot ha canviat,

Jaume I és una fi-
gura elau. No només és
fam6s 'entre la població
per les sévesconq uestes,
Intenta' parar els peus als
nobles. El s senyors,
assentats en els seus
dominis, 'actuen cada.
vegada de manera rnés
riránica arnb cls scus
vassalls i de manera més
exigent amb el monarca.
Jaume 1 adopta una
pos ic i ó : molt ferma:
enforteix el brac popular.
I com? Una de les manio-
bres poi ítiques és
concedir moltes cartes de
poblament. Dos anys
abansde morir concedeix
la darrera: A "Vilanova
de Cubelles", 1274.

Aixó suposa una
benedicció per al poble.
La carta de poblament
converteix el nucli en una
comunitat reconeguda de,
veins lIiures. Lliures! Els'
regeix un batlle i no un déspota infeudat.
Els lliura de la jurisdicció senyorial, els
eximeix d'obligacions militars i de pressió

Jaumel fa eIs
vilanovins veins Iliures

La carta de poblament convertiró el nucli de

Vilanova en una comunitat reconeguda de vems

lIiures. Els reqiró un baffle i no un senyor feudal. És

un autentic privilegi. Molts abandonaran la Geltrú
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A l'extrem del carrer de I'Església, hi era el
portal d'entrada al nucli de Vilanova

fiscal directa. És un
autentic privilegio Tothom
vol viure a la vila nova.

La carta de
poblament acrua com un
autentic revulsiu en la
distribució de la població
de la centrada. A la vil a
nova hi ha bones terres de
conreu, a! sud hi ha bones
platgespervarar lesbarques, .
pero, sobretot, gaudeix de
molts i bonsprivilegis. Amb
poe temps varia el centre de
gravetat de la dernografia.
Cubellencs i tránsfuguesde
la Geltrú volen acollir-se a!
nou poble. S'entra per un
portal a l' extrem del carrer
de l'Església: el Portal d'en
Negrell.

L'actual senyor de la
Geltrú, Ferrer de Manresa,
observa alarmat corn els
seus vassalls fugen espe-
ritats cap a la vila regia. No
sapcomevitaraquestéxode.
La perdua de contribuents i
súbdits resignats represen-
ta un enfonsament. Amb
molts esforcosaconsegueix
obten ir del rei una con-
cessió: no acollir cap gel-
trunenc en el seu terrne.
Pero, malgrat els esforcos
deis nobles, el mal ja esta
fet. A través de les torres
deis seus castells defen-
sins veuen com el seu
.món decau. L'arrencada

de les noves poblacions
.com Vilanova és imparable. Una nova eta-
pa s'está obrint. El nom de Catalunya re-
trona per la Mediterránia .
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CRONOLOGIA
1214-1276: Regnat de Jaume 1, el
conqueridor
1232: 'Primer esment en la
docurnentació de Vilanova de
Cubelles
1258: Galceran de Ribes deixa en
testament el castell de la Geltrú al
seu nebot Berenguer
1259: Ramon de Manresa és
considerat senyor de la Geltrú
1274: Carta de poblament
concedida pel rei Jaume 1 a
Vilanova de Cubelles i Sa Llacuna
1275: El senyor de laGeltrú, Ferrer
deManresa, obté del rei la promesa
de no rebre en el terme deCubelles
cap home de laGeltrú amb mtenció
d'establir-s'hi

~ Els
--, Manresa

Els Manresa passaren a ser senyors
de la Geltni. En principi les relacions arnb
el monarca són cordials. Al 1260 Guillcm
de Manresa funda l'hospital de pelcgrins.
Tanmateix, un cop atorgada la carta de
poblament a Vilanova no es pOI evitar
I'éxode de geltrunencs, cosa que irrita els
feudals. El rei, finalment. accedeix a no
acollir geltrunencs en el seu territorio El
1309,FerrerdeManresa estáservint lexer-
cit reia! en les operacions del setged' Alme-
ria i, a canví, el monarca ordena a! batlle
de Barcelona que empari i protegeixi els
drets deis Manresa. Ferreró de Manresa se-
ra el darrer testimoni d'aquesta nissaga en
poder de la Geltrú cap a mitjans del XlV.
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