
PJ?1VIEEGIS QUE EN J71f!ME 1
CONCEDÍ Jl EJl VIl?Jl NOVJl

TRADUCCI6:

Sapíga tothom que Nos Jaume, per la' gracia J~ t»; :Reí

J'Jlragó, Je Mallorca í Valencia, Comte Je,13arceiona í J'Urgell í'

Senyor Je Montpeller, per Nos í els nosires Jonem í conceáim a iois

í a caáascun Jels homes que vagín a poblar la població Je Víla' Nova,

en el terme Je Cubelles al cosiai Je la Geltrú, í l'altra població que esfa vora la mar, en el

terme Je Cubelles, en el lloc anomenat Ea Elacuna o que ja visouin en aquells llocs, que per

les casesque en ells eJifiq1ún, ni pels béns mobles que alla transportín no esian pas obligats en

cap iemps_afer a Nos lleves, ní cavalcaáa, ní Jonar peíla, ní quístía, ní cena, ní qualsevol alira

exaccié reíal, ans n'.estíguín lliures. í absolts perpetuament,~,C01!l millor es puguí Jír í entenJre

segons llur bona í sincera íntelilígencia, pels b4ns ímmobles que allí tínguín, exceptuant les

cases, aíxí com pels béns ímmobles que comprín Je reialencp bé J'altra manera posseeíxín allí,' ",

pertots els que hauran Je servir a Nos í als nosires, perpetuament. [Jambé fem francs els

esmeniais í tots els seus béns Jurant els Jeu anys veníJors Je iota lenJa í peatge, Je manera

que Jíns J'aquest iemps no esian oblígats a Jonar a Nos ni als nosires, peatge ní lenJa, per les

coseso mercaéeriesque posseeíxín en cualsevcl lloc Jels nosires Jomínís, puíx esian lliures í abso-

lutament absolts Je tot aixo. [Jambé rebem els maieixos í iots els seus béns sota la nosira pro-

teccíó, custoJía, comanaáoria í salvaguarJa especial per a anar, romanére í retronar per tots els

llocs Je nosireáomini í jurísJíccíó Je manera que níngú que estíguí en nosira gracia s'.atreveixi

a ínvaJír, prenJre, retenír, marcar, ojenJre, gravar o bé hípotecar aquesis béns en cap lloc Je

nosires terrítorís o Jomínís per culpa, crím o Jeute alíe, únícament sí fossín Jeutors príncipals o .

fiaJors J'altres ní en aquesis cassosquan prevíament no hagués miqancat Jenegació Je justícía.

Manem Joncs als vequets, batlles, tríbunals, í als alires oficials í súbJíts nosires presenis í futurs,

que guarJín í observin acuesta salvaguarJa í la facin observar í no la úifríngeíxín, ben al con-

trarí, mantínguín í JeJensín els esmenais homes í els seus béns en tots els llocs quan reclamín

justícia. Sí algú gosés atemptar contra acuesta salvaguarJa sapíga que caurá baíx la nostra íra

í ínJígnació, í ne la pena Je cent morabaiins en el cas Je reinciáéncia Jesprés J 'ínJemnítzar el

Jany. Eliurat a 13arcelona el VI Je les CalenJes J'Jlgost Je l'any Jel Senyor míl Jos-cents

seiania-ouaire ("). Sígne Je Jaume per la gracía Je Tu« :Reí J'Jlragó, Je Mallorca í

Valencia, Comte Je 13arcelona í J'Urgell í Senyor Je Montpeller. (Segueíxen els noms Jels

testímonís í Jel notarí). :R. Vívas Sabaté Jíbuíxa í grava
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7Z5e aniversari,de la

Blanca Cuatrecasas

I'antiga fortalesa dOlérdolc. la qual for-

mava part del que sho anomenat la

preVilanova: I'antiga Cartago Vetus,

situada dalt del Turó de Sant Miquel

d'Olérdola.

Va ser un 27 de juliol de 1274.Jaume 1,dit

el Conqueridor, atorgava a la Vila Nova

de Cubelles uns privilegis i unes exemp-

cions que facilitarien el naixement del

que avui en dia coneixem com a

Vilanova i la Geltrú. De fet. la carta de

població que va entregar el rei no va

suposar el naixement dun lIoc, o dun

municipioLa carta anava dirigida a tota

la gent que ja poblava aquell territorio

així com animava a molts altres homes

i dones, provinents de terres lIunya-

nes, a habitar en el terme de

Cubelles, just al costat deis

dominis del castell de la

Geltrú. D'aixo en fa ja 725

anys. I moltes han estat les

Ilegendes i historiesque van
¡

envoltar els fets. Coneguts

són els relats que ens parlen

dun "dret de cuixa" o

duno "cambra deis mals

usos". Pero la historia real, i

reial, va rnott més enlló do-

quest mites 13001s,

L'any 991, el que seria l'Olérdola medie

franca) cap als mossórabs, moresc i

jueus va fer que aquestes comunitats

fossin traslladades a les fronteres del

comtat.

L'any 985 Almansur.junt amb el seu exer-

cit Cons'hi comptaven nombrosos mer-

cenaris cristians) entró en terres del

comtat de Barcelona. La ciutat sucum-

bí després d'un atac per terra i per mar i

dun assetjament de sisdies. No hi ha,

pero, documentació alguna que

parli de la destrucció

d'Olérdola, de Ribes o de

Cubelles. Així dones, sembla

que els assaltants es van

traslladar per mar per evitar

les muntanyes del Penedés

i les costes del Garraf. Una

altre raó d'aquesta no

destrucció del nostre terri-

tori podria ser deguda a

que la poca gent que

poblava la comarca no es

resistís als cordovesos o bé

que s'hi unissin.Enaquest perío-

de els jueus de Cubelles van

desaparéixer. Ai~o no és d'estranyar

tenint en compte que sels culpava de

1'<;1tacmusulmó.

Per entendre la importóncia de la

Carta Pobla de la nostra ciutat ens

haurem de remuntar als annals de la

historia, així com també, caldró veure

quines conseqúéncies va tenir.

EJl 'FUNVJlCIÓ
V'E VIEJlNOVJl

val,tenia com a límits tot Vilanova, des

del riu Foix fins a Sitges,el que es conei-

xia com a Maresme del Penedés. No és

ciar que la gent d'Olérdola fos la que

finalment poblés Vilanova. El que si se

sap amb seguretat és que aquests

pobladors es desplocoreh fins a

Vilafranca.

El poblament historie del terme de Vila

Nova cornenco després de la ir'1Vasió

órob. la denominada Reconquesta.

Abans d'aquest període, hi havien •

hagut algunes incursions der6'~xércits

comtals durant el segle IX pel PE¡nedési

pel Camp de Tarra\;JQ[1a:EIdomini deis

, comtes de Barcelona al sud dt"1

,Llobregat tingué efectivitat passat lony .

'914, quan el comte sunver va restaurar

~Isprimers referents de Cubelles aparei-

xent lonv 973, recollits en documents

,que parlaven de I'existéncia ouno peti-

to comunitat jueva d'agricultors en

aquella zona. Tot sembla indicar que la

desconñcnco de la cort comtal (destlrp

Després de I'atac d'Almansur es produí

un canvi en I'orientació política i militar

del comtat. Es van voler retorcer les

defenses a les fronteres. Aquí van arribar

dos deis magnats més influents de la

cort comtal: Geribert. infeudat a Ribes,i

Gombau de Besora,infeudat a Cubelles.

Mir,fill de Geribert, es casó en segones

núpcies amb Guisla, filla de Gombau.

Fou d'aquesta manera que les dues

famílies tingueren una influéncia decisi-

va durant tres segles en el desenvolupa-

ment de la preVilanova.

Segons la poca documentació existent.

tot fa pensar que el castell de Cubelles
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es va oixecar entre els onys 1039 i 1041.

Pel que fa 01 Costell de lo Geltrú, tot i

que no es troben els primers documents

escrits fins ols 1183, podrio ser que

hogués estot construrt en el segle XI (o,

fins i tot. en el segle XII).

Tot i que el torrent que hi hovio entre el

terme de Cubelles i el costell de lo

Geltrú marcovo els límitsdeis dos termes,

semblo que oquest occident geogrófic

no era un impediment perqué lo gent

pcssésd'uno bando o I'oltro. Perols gel-

trunencs lo plano que hi hovio o ponent

del costell era un bon lIoc per estoblir-se,

o lo vegodo que auedovo mosso lIuny

de lo vilo de Cubelles perqué lo sevo

gent poblessin oquell territorioTot i omb

oíxó. el trocte entre els feligresos de les

dues porróqules. pero, era similar.

Entre els onys 1230 i 1250 el poder sen-

7Z5e aníversa#oe' la Carta Pobla

yoriol del costell de Cubelles sollunvo-

va. A oguest fet col sumar-hi que el país

vivio un moment deutórlc grócies o

I'exponsió territorial que shovío ocon- ',

seguit o resultes de les victorioses com-

ponyes d{:,1rei Joume 1.Així fou com es

va ougmentar lo pobloció del terme de

Cubelles.

Vilonovo de Cubelles va néixer 01segle

XIII, molt més tard que lo resto de

poblocions catalanes. Aquest fet vin-

drio produrt perqué duront molts onys el

Penedés fou frontero omb el Comp de

Tarrogono, considerado "terro de

poqons", Finsque no arribó uno .époco

oexponstó. de pou i de "'~eg.uretot,

quon el perill jo hovio possot. oquest

territori no cornéncó o rebre ol~ nous

poblodors.

A lo part de lIevont del terme de

'í,

Cubelles hi hovia bones terres per 01

conreu ibones plotges per varar les

borques. Pero no fou fins que arribó lo

pou que lo g)ent no s'atreví o oprofitar

lo riqueso d'oquesto part del territorio
• I

Fou en oquestes circt!Jmstóncies que

Vilonovo de Cubelles es va poblar en

temps de po u, omb gent no violento ni

ogressivo que v~nio o trebollar lo terro.

Gent qu~ sobien quins eren els seus

deures i els seus drets. I oixí fou com van

ser mereixedors de molts privilegis i

fronquícies omb els que els distingirio lo

reiol corono. Fou qua n es fundó

Vilonovo. No era necessari que existís

cap senyor feudal que cpllqués el dret

de cuixo o que injuriés ols seus vossolls.

A lcltro bando del torrent de lo

Postero hi hovio bones terres de con-

reu. I qua n va arribar eí-t~mps de pcu.

omb Joume 1,va arribar el moment

dlnstol-lor-se en aquello zona.



1YE EJl 'FUNVJlCIÓ
V'E VIEJlNOVJl

1 'EES S'EUS P:RIVIE'EGIS

Eltorrent de la Pastera marcava la sepa-

ració entre dos órnblts jurisdiccionals

diferents, els quals pertanyien a dos

nuclis: el de Vilanova i el de la Geltrú. La

reconquesta de la Catalunya Nova

havia ovcncot cap al Penedés En el

segle X ja s'havien delimitat els districtes

d'Olérdolo (cap a la part de I'interior) i

de Ribes (cap a la banda del litoral).

Com a integrant del districte d'Olérdolo.

en aquella epoca ja hi figurava el terme

de Cubelles, que a mitjan segle XI esta-

va ja centrat per un castell, el qual va

passar pels lIinatges deis Cardona, deis

Claramunt i deis Cervera fins que, al

segle XIII,es reintegraria al poder reial.

A I'altra banda del torrent s'aixecava la

fortalesa de la Geltrú (el nom de

Gisaltrud no va oporélxer fins al s. XI), en

el solar euno antiga "vila epíscopol".

integrada en l'órnblt del castell de

Ribes.Vilanova va néixer com una nova

forf-nació humana, en lórnblt de

Cubelles, pero no a I'esguard del seu

nucli antic o fortalesa, sinó en la seva

vessant lIevantina, a la frontera del cas-

tell de la Geltrú. El solar en el que va

arrelar la novo vila comptava amb una

antiga trodlétó., d'habitatge humo (on

shl havien ubicat antany un antic

poblat iberic i una vila romana). Aquests

poblets van deixar d' existir a mesura que

es formava i poblava Vilanova. La gent

doquello zona abandonaria els 1I0c

indefensos per posar-se a recer del cas-

tell de la Geltrú, que, tot i no d'eíí. sen

beneficiaven de la seva protecció.

E'ES CJl:RrPES V'E
PO:BEJlCIÓ 1 V'E

'F:RJlNQUÍCI'ES .
r

La fundació reial de Vilanova se centra •

en la Carta Pobla de 1274. Arr;¡J:;¡Jarein-

corporació del castell i tot el terme de.
Cubelles a pie dominireiGI, per interven-

ció de Jaume I,.va propiciar el creixr.-

jnent de la població de Vilanova.

Aquest va ser un mecanisme no exclusiu

del nostre territorio Altres indrets de

Catalunya van aconseguir els privilegis

de Jaume 1,en un intent d'establir un

domini dlrecte. en una política d'enforti-

ment del poder reial i de debilitació del

poder senyorial. Aquest poder el tras-

liada, posteriorment, al seu ñll, Pere el

Gran, en un bon nombre de 1I0csde la

Catalunya Vella.

Entre doltres cartes de població podem

esmentar, per citar-ne unes quantes a tall

d'exemple, la de Figueres, que obtingué

una carta de franquícies I'any 1267. La

Ral (al Ripollés) I'obtingué al 1248. I

Palamós, de la rno de Pere el Gran, l'onv
1277.

En una época en qué la noblesa li

demanava de Iluitar contra els sorroíns.
el rei buscava el suport del poble. El seu

objectiu era enfortir el oroc popular per

enfortir, a la vegada, la Corona. I cixó ho

aconseguí a través de les cartes de

població. En total en va concedir 13 , al

Ilarg de 46 onvs. entre 1228 i 1274. La

darrera carta atorgada va ser, precisa-

rnent. la de Vilanova de Cubelles.

La concessió de franquícies als que

anessin a poblar un determinat Iloc era

un incentiu per fomentar el creixement

dernoqróñc d'alguns termes als quals el

seu senyo~,natural volia dotar-los duno

mejor, fortalesa, enfront del poder reial.

Cada carta tenia unes característiques

especíñquésdiferents en quant a exac-

cions (serveis i tributs). Més endavánt

veurem les característiques de la nostro

Carta Pobla.

EJl cxsa«PO'BEJl
tn: EJl lJIEJl NOVJl

l:objectiu principal de Jaume I a l'otor-

gar la carta de Vilanova no a ser altra

que poder comptar en aquesta zona

d'un centre urbe i marítim, enfront del

poder episcopal representat pel districte

de Ribes. Venia a ser una réplica de

Vilafranca, establerta com a dornlni reial

ja en l'órnbit d'Olérdola des de mitjans

'del s.XII.Així dones. Jaume I aconseguia

el seu domini a Vilafranca, a I'interior del

Penedés, i a Vilanova, en la part costa-

nera. Aquests serien els dos eixos de la

política reial d'estructuració d'aquesta

comarca com a zona indispensable de

relació i comunicació amb les terres de

ponent i cap a la nova regió valenciana.

Per assolir aquests objectius de recupe-

ració del poder reial enfront als senyors

feudals, Jaume I tenia com a instrument

la concessió de privilegis, els quals es

ferien efectius a través duno carta de

població i franquícies, que pretenia esti-

mular el desenvolupament humo. fora

de la jurisdicció deis dominis senyorials.

'EES 'ENfl:R'EEEJlfl
1YE EJl csxa«PO'BEJl

La Carta Pobla va dirigida als pobladors

de Vilanova, junt a la Geltrú (iuxta

Guialtrudum) i al de Co L1acuna, junt al

mar (iuxta more). Va ser atorgada a

finals del regnat de Jaume 1,quan ja

tenia 66 anys. El rei moriria dos anys més

toro. el 27 de juny de 1276.

En concret, la Carta de Vilanova atorga

5 exempcions a perpetu'itat i dues tem-

porols. del que sen desprén que era

una carta generosa en cornporonco

amb altres indrets de Catalunya.

Tot i amb oixó cal tenir present que una

carta de població no equival a la fun-

dació dun Iloc. Si mirem el text de la de

Vllonovo. ens adonarem que va dirigida

a la gent que ja habita la ciutat (per

tant no s'ho de fundar). Segons el Pare

GÓrí. ja feia 40 anys que el nucli de

Vilanova ja existia. Amb la Carta, pero, es

c1o'ia un lIarg període de gestació de la

nostra clutot. que es va iniciar amb el

poblat iber i roma d'Adarró.

E ''ESfl:R UeaU:RJl
V'E EJl csso«
V'E PO'BEJlCIÓ

La de Vilanova sínclou en la categoria

de cartes de franquesa o exempcions

de córreques reials. En aquells moments

la vila estava ja al marge de prestacions

o tributs díndole senvorlol, amb particu-
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La Carta presenta tres nuclis essencials

que es desprenen del seu contingut jurí-

dic-institucional:

f.
dues formes ordlaóries de prestació del

servei militar, bé pe; una Ilarga expedi-

ció. b@'per una sortida dernerqéncio.

de def~.r-;sadel líoc. o de rótzlo en un

sector properj Les fiscals fan referencia

als ordlncms tributs regis: la peyta o ques-

. tia, pagament de quonlltots que, en un

moment determinat sol-ücltovo el rei

deis seus súbdits.per atendre a necessi-

tats sobrevingudes, ja que no existien

encara els tributs periódics i preesta-

blerts; i la cena, prestació pecuniaria a

manera de substitutiu en rnetól-llc de 1'0-

bligació general deis súbdits d'allotjar el

rel. a la seva cort i servidors,quan transi-

tava per la respectiva localitat.

lar oferiment de salvaguarda i protecció

sobirana. El seu contingut estava orien-

tat a la seva promoció i desenvolupa-

ment fisic i social.

1- Concessions territorials. Objectiu repo-

blador, urbanístic i eixamplament deis

nous ve'inatges. ÉsI'exempció perpetua

d'obligacions militars i fiscals que atorga

als habitants deis rnotelxos. per raó de

les cases que hi facin allí (pro domibus

quas ibidem facient), i deis béns mobles

que hi portin (pro bonis mobilibus que

ibidem modo aportabunt), és a dir,de la

residencia efectiva, deis estatges, de les

lIarsque hi constitueixen amb ccrccter

estable. Aquelles exempcions no sopll-

carien als altres honors. ésa dir,heretats,

fora de les cases, que poguessin adquirir

allí o posseir en altres Ilocs. Les

exempcions mili-

tars feien

referencia al

exercitum i

a la caval-

cata, les

2. Concessió de tipus personal.

Exempció (aquest privilegi era temporal,

atorgat per als dotze prlrners anys) de la

lIeudo i peatge. Import qÚe gravava el

trónslt de mercaderies i la seva entrada

en diverses places i ports. a portdel tren-

sit de persones i cavalleries. Era per esti-

mular el comete per tot el país ja que

la tronquíclo

c b c st ov o
totes les

terres del

s o b ira.



Estimulava la formació i creixement de

la burgesia, dedicada a les activitats

industrials i mercantils, contrapés de la

dedicació agraria de la major part de la

gent, especialment deis subjectes a

dominis senyorials.

3. Promesa i oferiment per part del

monarca d'una amplia protecció i

seguretat, dun salconduit general per a

totes les persones i els seus béns, en Ilurs

desplocornents arreu deis seus dornlnls.

de tal manera que poguessin circular

tranquils sense ternenco d'ésser detin-

guts, gravats empenyorats o despullats

deis seus béns per suposades responsa-

bilitats envers possibles creditors, foro del

cas que es tractés de deutors o fiadors

principals. Peró només podio justificar-se

la coacció provada sobre les persones i

béns deis transeünts, si havia fracassat la

prévia demanda judicial per denegació

de justícia. Era un aspecte residual de

I'antiga concepció privada de la justí-

clo. superada progressivament per l'ac-

tuació del poder públic. Esbuscava una

situació de pau i de conñcnco en tots

els anants i vinents del país.

El Jégim jurídic inicial de la nova vila

seria el corresponent a una comunitat

de veins lliures, regida per un batlle,

agent o- delegat del rei per a tots els

aspectes del govern de la mateixa.

Les conseqoéncíes de la carta van ser

immediats. S'instava els pobladors del

domini senyorial de la Geltrú, con rea-

dors de terres subjectes a gravoses pres-

tacions dominicals d'índole diversa, que

marxessin cap a la nova vila enfranqui-

da. La resposta va ser immediata i facil

[o que tan sois havien de creuar el

torrent de la Pastera.

'EE VOCUM'ENU

El document original de la Carta Pobla

de la Vila Nova es troba fl la Biblioteca

Museu Víctor Balaguer des de la seva

inauguració l' any 1884, :11<2.con

l'Ajuntament hi diposltó tornbé tots els

pergamins rnurfcipols, <:Jelsdiferents prlvl-

• legis concedits al Ilarg deis segles PliJls

,9omtes i reisde la corona d'Aragó i pels .

reisde la monarquia esponvolo.

.,

A I'igual que totes les cortes reials de la

seva época, la Carta Pobla de Vilanova

esta escrita en un full de pergamí, de

28,5 x 34,5 cm, amb Iletra medieval. de la

coneguda com a francesa carolina,

próplo de la cancelleria catalano-ara-

gonesa. Porta al peu el signe del rei

Jaume 1:un rombe losange creuat per

diagonals i perpendiculars, amb els vér-

texs rematats per quatre creus inscrites

en rectangles. Prop del signe del rei hi

figuren els noms deis testimonis, alguns

nobles barons de la seva cort. i el signe

del notari Bertomeu de Pena.

Com totes lescartes de privilegL portava

penjat al peu el segell reial (avui per-

dut). garantia de validesa i autoritat. En

comparació amb altres cartes reiols. es

veu que el segell que autoritza la carta

de Vilanova seria I'anomenat segell reial

rnolor, amb el qual s'autoritzaven els prl-

vilegis concedits a municipis. El segell

major estava imprés sobre cera de color

natural. Portava al davant la figura en

majestat del rel assegut, vestint túnica i

mantell. A la rno dreta I'espasa i a l'es-

querra un pom o ceptre. Al revers,la figu-

ra del rei a covoll, cavalcant a la dreta,

portant llonco i escut amb les armes

heróldiques deis comtes-reis: els pals ver-

mells sobre fons cor.
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L'otoroornent de la Carta Pobla va servir

de revulsiu per al poblament de la Vila

Nova de Cubelles i la població es va dis-

tribuir per la Maresme del Penedés. Fins

aleshores I'entrada de gent es feia a tra-

vés deis eixos fluvials de la costa a la

plana del Penedés. Se situaven en posi-

cions defensives própies d'un temps d'l-

nestabilitat en qué sempre era d'espe-

rar i témer un assalt deis sorroins. per

terra o per mar.

Quan es va concedir la carta aquest

perill lo havia passat. Elsmoros estaven

~és erilló de Múrcia, i en quorjt al mar,

després de la reconquesta de Mallorca,

la pesca i la navegació es podien dur a

'terme sense perills.En I'época de pacifi-

cació havia arribat el moment de treba-

llar la terra i sortir a la mar. I Vilanova

tenia tots els ingredients

zona próspera.

D'altra banda, la capacitat económica

de Vilanova era superior a la de

Cubelles i així aconseguí centrar la

demografia en el seu territorioTot i que

s'establiren gent de Cubelles i de la

Geltrú, hi hagué una olla u migratória de

pobles de I'interior, de I'alta muntanya,

de la Catalunya Vello Lfins i tot. de més

enlló deis Pirineus.Elsnous pobladors de

la Vila Nova era gent emprenedora,

amb ganes de prosperitat tant indivi-

dual com col·lectiva.1 el que primer cali

fer era enfrontar-se al poder feudal i

crear un poder comunal fort.

A banda d'aquest punt, la situació deis

terratinents de la Geltrú no era massa

bono. Un any després de la carta el

costló de la Geltrú, Ferrer de Manresa,

odrecovo una carta al rei perqué la

gent marxava cap a Vilanova. Com que

era un bon vassall del reí. aquest no s'hl

va voler enfrontar, i ordena al batlle de

Cubelles que no rebés en la nova vila a

cap veí de la Geltrú, ni sels donés cases

per estobllr-shl ni els acceptés com a

tals pobladors. Peró I'allau immigratori

seria imparable i prosseguiria en els

decennis successlus. orrlbont, un segle

després, al 1378, a cotes tan accentua-

des que el lIavors ccstló de la Geltrú,

Gerard de Sanahuja, va optar per pren-

dre represólles.decomisant outornctlco-

ment les heretats deis seus homes que

passaven a residir més o menys perma-

nentment a Vilanova, per establir-Ies a

favor de tercers.
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Vilanova nasqué i cnó creixent i consoli-

dant-se progressivament com a entitat

amb personalitat próplo dins l'órnbit jurí-

dic general del castell i del terme de

Cubelles.

Peró Vila Nova no tenia cap personalitat

jurídica, i calia crear-ne una de nova.

Abans que fos creada I'administració

municipal del ter me, els caps de les

cases eren cridats per fer el repartiment

23



de les contribucions o subsldls, Fou el 28

de desembre de 1283 quan el rei Pere 11

determina que sempre que es reunissin

els de Cubelles hi assistísun home de la

Vila Novo, I així cornenco una lIarga

pugna per a la consecució de nous

drets i prlvileqls.

Alfons 11, el 24 de febrer de 1287, con-

firma els privilegis cnterlors. i outorltzó la

celebració dun mercat a Cubelles el

dilluns de cada setrnono. També va

aconseguir que els habitants del terme

depenguessin del batlle reial de

Barcelona, observant els usos i costums

de la cíutot, L'any 1308,Jaume IIels eximí

del servei de quintes i altres prestocíons,

Al cap de deu anys, el mateix rei, vista la

fidelitat deis pobladors de Cubelles i

Vilanova cap a la seva casa reial, els

otorcó nous prlvlíeqls.

A principis del s. XIV ja hi havia una inci-

pient municipalitat en l'órnbit de

Cubelles, en la que la Vila Nova hi juga

sens dubte el paper principal. La tra-

jectória creixent de la comunitat en tots

e¡s ordres de vida i actuació pública

condulrto. pocs anys després, a la consti-

tució dun régim orqónlc municipal, el

quol, a I'estil de la generalitat de ciutats

"

e aníversan de la Carta

i viles del Principat es mantindria besico-

ment fins als segles de l'Edat Moderna,

C71 C:R'E.71CIÓ V'EE
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El 15 de gener de 1335 el rei Alfons III

concedia a les universitats (nom que es

donava a I'época medieval a una

comunitat o junta de molts, aplegats per

a un fi comú i d'interés col-lectlu -la cosa

pública de cada poble-) de Cubelles i

Vilanova de Cubelles un privilegi autorit-

zant l' elecció de quatre jurats i deu con-

sellers el primer dia de febrer de cada

any, Així fou com es crea el Consell

Municipal. També hi havia el Consell

General, on es convocaven els veins (la

convocatoria es feia a toc d'esquella),

En el Consell General de 1342 es van

constituir dos síndics, que eren els procu-

radors o representants de la comunitat

en qualsevol plet o afer, singularment els

que tenien efectes econórnícs. com

penyores o préstecs, El batlle, de nome-

nament i representació relol. era el presi-

dent de la cornunítct,

L'any 1343el rei Pere IIIva ordenar que en

oblá

el castell de Cubelles i en la Vila Nova hi

hagués un lIoctinent seu, representat en

el batlle de Cubelles, amb plens poders

per a procedir contra tota mena de mal-

roctors. La idea era que el batlle tingués

poders jurisdiccionals a l'oltro banda del

torrent en el terme de la Geltrú, fet al que

no va estar d'acord el senyor de la

Geltrú, I fou així com el rei va revocar el

manament reial al terme de la Geltrú,

Hi hagueren molts problemes de jurisdic-

cions en aquella época, ja que el castell

de Cubelles i el seu terme quedaven molt

lIuny de Barcelona, I com que el batlle

d'aquest territori podria conéixer millor

tots els delictes que olló es cometessin

(excepte els efectuats per cavallers, que

havien de ser jutjats pel rei), Ii va donar

potestat i jurisdicció al batlle al mateix

nivell que la que tenia el batlle de

Barcelona, en el territori entre el castell de

la Geltrú i el de Calafell, La preponderan-

cia que tenia Vilanova era tal que el bat-

lIe residia en normalment aquí.

Un segle més tard de I'atorgament de la

Carta Pobla els pobladors de Vilanova

s'hovien tornat prou forts i poderosos per

comprar la jurisdicció del castell de la

Geltrú,
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En el segle XIII el Penedes era un deis

grans dominis deis comtes de Barcelona

i reisd' Aroqó. De tot arreu venia gent a

poblar el territori i conrear les terres. Els

castells, que havien donat protecció i

fortalesa, havien esdevingut Ilocs d'o-
pressió, I els homes es desplegaren pt;¡r

les terres relols.on es donaven privilegis,

exempcions i franqüícies constontrnent,

Elshomes de Vila Nova van assumir un

lideratge, i van voler ajuntar Vilanova

amb la Geltrú, onullcnt de mica en

mica els senyors infeudats al castell. El

que no es volia era integrar el castell

amb la vila de Cubelles en el conjunt

municipal. Els vilanovins volien que la

seva vila fos reial i que per tant que fos

directament el rei el seu senyor imme-

diat i directe, tot i que aquest sovint es

venia lesterres reialspels seusdeute, fal-

tant a la seva poroulo, Així era normal

que d'una banda es vengués les terres

el rei i després lestornés 9 adquirir.

Davant de I'embranzida deis termes de

Cubelles i Vilanova, la Geltrú s'aniria

debilitant com a nucli de població per

la continuada emigració de ve'insi com,
a entitat política i feudal regida al segle

XIV per la família deis Morireso. Els

monarques afavoririen l'autoritat del

batlle de Cubelles, en perjudici del

costló de la Geltrú, Al 1342 Pere el

Cerimoniós ampliava les facultats del

batlle en atribuir-Ii la representació reial

per a la repressió deis crims que es

cometessin en la vila vello i castell de

Cubelles. en la Vila Nova de Cubelles i

també en el castell i terme de la Geltrú,

que ben sovint restaven impu~,es,'.

Ferrerde Manresa, senyor del Costelt va

protestar pel que suposava UI)El intromis-

siódel batlle de Cubelles en el seu territo-

rí.fet que ocasiona la revocació reial de

l'ordre anterior en el que es referia a la

Geltrú, Pero es mantingué respecte

Cubelles iVilanova (que ja esvan esmen-

tar per separat), Aquest fet es consolida

al 1363 quan es forma una parroquia

diferent a Vilanova (I'antiga capella de

Sant Antoni), segregada de la de Santa

Maria de Cubelles,fins Ilavorsúnica,

Al 1368-eI,reiva adquirir del senyor de la

• Geltrú, B'erenguer de Sanahuja, el domi-

, . ni i jurisdicció pel seu terrne. i I'agrega

deflníjlvornent al de Cubelles, Esconsu-

mava la unió de les tr~s porróqules o

universitats -Cubelles, Vilanova i la

Geltrú- que en ~ndavant en formarien

una de sola sota la presidencia oun

batlle únlc. designat pel rei. Aixó propi-

cia I'aproximació de Vilanova amb la

Geltrú, i Cubelles queda en segona

linlo.A mitjans del segle XVIIes desféu la

triple unió quan el velnotqe de

Cubelles, sentint-se cada cop més en

inferioritat en la municipalitat conjunta,

i després de diverses temptatives frus-

trades, assolí al 1610 del govern de la

monarquia austríaca rqutorttzocíó per

formar municipi lndependent. el qual es

constituí l'any 1611,Restaven apart 110-

vors Vilanova de Cubelles i la Geltrú,

Amb la separació de Cubelles respecte

la municipalitat comuna, es feu

necessario una delimitació deis nous

termes, establint-hi fites i senvols, 'Al

1750, arel dun litigi entre Vilanova i

Cubelles, Vilanova obtingué la modifi-

cació del nom, deixant de Cubelles i

esdevenint i la Geltrú.
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Nascut a Montpeller I'any 1208, la Ile-

genda diu que Jaume I va ser engen-

drat gracies a una estratagema de la

seva more. Maria de Montpeller, qui va

fer creure al rel. Pere I el Cat6lic, que es

tractava d'uno ornlstonccdo seva. La

relació entre pare i fill sempre fou molt

lIunyana. Amb tres anys va ser separat

de la seva mare i lliurat a Simó de

Montfort com a prornes d'una filla seva.

A la mort deis seus pares (el 13 de

setembre de 1213 moria el seu pare,

Pere 1, a la batalla de Muret) resta a

Carcassona en poder de Simó de

Montfort. Per6 per tal d'organitzar la

seva regencia va ser entregat a I'infant

Sonc. comte regent de Provenco.

Complint la voluntat de la seva more.

que posava Jaume sota la guarda deis

templers, fou portat a Montzó, un de Ilurs

principals castells, i en companyia del

seu cosí, el jove comte Ramon

~erenguer V de Provenco. hi possó des

deis sisfins als nou anys.

En aquella epoca el regne d'Aragó

esrovc' dividit en bandositats i el senvo-

rejava la indisciplina feudal. I enmig oo-

questes lIujtes estigué barrejat molts

anys. Amb 13'onys fou casat amb Elionor

de Castella, de qui va tenir el seu primer

fill,Alfons. Jaume I va aconseguir la sepa-

roció can6nica ol-leqont vincles de

parentiu, i la posterior legitimació de l'in-

fant Alfons I'any 1229.

Expirada la treva establerta amb els

sorrcins. va intentar el setge de

Peníscola, I'any 1225, sense exit. L'any

1227 aconseguí la pau dAlcoló que

suposava el triomf reibl damunt la revol-

ta aragonesa deis nobles i d'algunes

viles i ciutats.
I,

Un període important E6nel regnat de ,

Jaume I fou el de les grans campanyes."

La conquesta de Mallorca fdw rópido.

L'any 1229 sortí de Salou l' expedlcló que

. desembarca a Santa Pónco, Una victo-

riosa batalla, difa també de Portopí, l;lbrí

, als expedicionaris el comí de la copltol.,

El setge dura tres meses i acaba amb

I'assalt general, comandat personal-

ment pel rei. La resta tou una campanya

sense gaires dificultats contra els moros

de I'interior de l'lllo. El rei torna a

Mallorca qua n Bernat de Santa Eugenia,

el lIoctinent que havia deixat a l'lllo.

l'onó a cercar cerqué una munió de

sorroíns no sotmesos oferien a rendir-se

al rei. Fins a tres cops ano Jaume I a

Mallorca.

La conquesta de Valencia dura anys.

Iniciada com a empresa particular amb

la presa d'Ares i de Morella, al 1232, fou

continuada decididament pel rei amb

la conquesta de Borriana, al 1233,segui-

da de la capitulació d'altres pobles i

viles del nord del país. Prengué Valencia

el 1238. La conquesta de les darreres

places de Valencia dona lIoc a una

seriosa topada amb Alfons el SavL hereu

de la corona castellana, que pretenia

apoderar-se de xctlvo. L'energia de

Jaume 1, que s'enfrontava als missatgers

castellans, i la intervenció de la reina

Violant d'Hongria, segona muller del

Conqueridor, solucionaren el conflicte

amb el signament del tractat d' Almirra,

que fixava novament els límits de les

conquestes respectives.

La conquesta del regne de Múrcia fou

menada per ajudar el rei de Castella.

Una rópido campanya victoriosa dona

el regne a Jaume I que, restaurat i repo-

blat de catalans, el posa generosament

en rnons d' Alfons el Savi r onv 12~6. A

partir de la conquesta de Múrcia va

cornencor la decadencia de Jaume l.

Frocossó la seva política occitana, que

acaba amb el tractat de Corbeil (E258)

pel qual renuncia als seus drets sobre les

terres occitanes, a canvi de la renuncia

de Lluís IX de Fronco als antics comtats

catalans. També frocossó la seva temp-

tativa de croada a Terra Santa a la qual

hagué de renunciar a causa de vents

adversos (1269). I trocosso la seva políti-

ca de repartiment deis seus'estats entre

els ñlls.que delxó un greu problema als

seus successors. Novament trccossó una

• nova croada a Terra Santa, l' cny 1274.

, ,Les discrepóncles amb el seu fill, I'infant

.Pere, que es revoltó contra ell i amb el

qual acaba reconciliant-se, les inobe-

dléncies del seu fill bastard Ferran Sanxis

.¡ ,

de Castre, capitost de la revolta feudal,

les lIuites d'aquest amb I'infant Pere i els

desordres entre els cristians de Valencia,

marcaren els darrers dies del

Conqueridor.

Com a factors positius del regant de

Jaume I hi ha les conquestes de

Mallorca i Valencia; el matrimoni del seu

fill Pere amb Constonco de Sicília, origen

d'expansió medlterrór-io de Catalunya;

I'impuls que dona al comete i a la políti-

ca africana, que inicia amb els sobirans

del Marroc, de Tunis, de Tremissen i

d'Egipte; la redacció del Llibre del con-

solat de mar, primer codi de costums

marítims; la seva protecció als jueus; les

reformes rnonetóries, la seva intervenció

en el moviment jurídic, molt intens en el

seu període, amb figures com Ramon de

Penyafort i Vidal de Canyelles, amb 1'0-

parició de compilacions locols. com els

Fursde Valencia i amb la introducció del

dret roma; I'estructuració o crlstol-lltzo-

ció d'institucions cabdals de ccrccter

polític o administratiu, com les Corts

catalanes, i institucions municipals, com

el Consell de la ciutat de Barcelona, i els

progressos de la Ilengua i la literatura

catalanes amb l'oporició de Ramon

Llull,trobadors com Cerverí de Girona i el

mate ix monarca, Jaume 1, amb el Llibre

deis Feits,primera gran cr6nica catalana

medieval, escrita o dictada pel reL en

estil outobíoqróñc. una de les gl6ries més

altes del Conqueridor.

La tradició el presenta com un home de

gran ctccdo. bellesa i sensibilitat.

9'algunes de les molt nombroses ornís-

tonccdes de Jaume I davallaren línies

legítimes del casal de Barcelona. Jaume

1, el Conqueridor morí a

Valencia I'any 1276,.,,'

i fou enterrat a ..~1
Poblet.


