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SETMANA SANTA

Un passeig pelGarraf deis nostres
Guia per recórrer els monuments, edificis i paisatgesmés representatius de la comarca

REDACCIÓ

Fer un passeiq pel Garraf
és descobrir el seu passat. Als
seus carnínsi les seves pobla-
cions s'alcenedificacions, rno-
numents, que ens serveixen de
testimoni d'añó que esdevenia
en aquesta terra anys, segles,

'enrere. El Pla de Dinamització
del Patrimoni El Garraf: I'Esperii
del Romenticisme. elaborat pel
Consell Comarcal, ens propo-
sa un recorregut per alguns
d'aquests decorats.

La ruta proposada s'inicia a
la vila iberoromana d'Adarró, al
peu de la platja de Vilanova. Al
final del passeig de Ribes Ro-
ges, just a sota del turó de Sant
Gervasi, es troben les restes
arqueolóqicues d'Adarró, on
són visibles els murs de les
cases de I'antiga vila. Les res-
tes arqueolóqiques trobades
(columnes corinties, restes de
cerárniques ...) donen testimo-
ni d'una 'lila floreixent que va
evolucionar alllarg deis segles
LVaC fins al IV dC.

Abans de deixar la ciutat,
cal acostar-se fins a la Geltrú,
on a cada edifici i a cada carrer
és evident else'u passat medie-
val. Entrant al nucli antic des de
la playa del Pou es troba la
parroquia de Santa Maria de la
Geltrú.També és d'obligada
visita el castell, construrt elsegle
XII, tot i que que ha vist
I'emprempta humana al lIarg
del temps ja que ia facana i la
torre sórr del segle XIII, les ar-
cades gótiques del segle XV i
els finestrals del XVI. El 1919
es van afegir altres elements
després de la restauració que
es va fer.

El tercer punt de la ruta
proposada pel Consell Cornar-
calés el nucli antic de Cube-
lIes, on s'alcen el castell (casal
deis marquesos d'Alfarrás), i
I'església de Santa Maria. La
residencia deis marquesos, de
tipus barroc, es va construir el

1673 sobre les rumes del cas-
tell medieval. Pel que fa a la
parroquia, les ampliacions fe-
tes a I'antiga església románica

.de Santa MaMa de Cubelles
eren insuficients i el 1697 es
van enderrocar per construir-
ne I'actual. "

De Cubelles saltem. a Ri-
bes, al nucli medieval de Sota-
ribes, on hi ha el castell del Bell-
1I0c, coronat per una torre cir-
cular i per I'església .vella. El .
seu origen es perd en el temps .'
Va ser destruIt per la rátzia
d'Almansor i el bisbe de Barce-
lona va concedir una carta de
franqueses als pobladors a
canvi de reconstruir-lo. Va ser
un deis castells més importants
de la regió durant l'Alta Edat
Mitjana. Al segle XVII va ser
cedit al comú de Ribes i alllarg
deis segles va tenit diferents
usos. A la segona meitat del
segle XIX va ser presó.
D'aquella epoca en queden
grafits de vaixells de vela, rno-
Iins de vent, ganivets, escrits
explicant els dies de captiveri. ..

De I'església vella desta-
quen el mortal del migdia, d'estil
renaixentista, anomenat portal
de les Ánimes.

Al peu del turó, vora el ba-
rranc de l'Espluga, hi ha, entre
un grup de cases, I'antiga casa
del terme (antic ajuntarnent),
on, a més de reunir-s'hlel cornú,
hi va haver la carnisseria co-
munal el segle XVI i I'escola de
minyons el segle XVII.

Actualment ha estat rehabi-
litat per acollir l'Arxiu Historie

Sotaribes, un
deis castells més

importants
de I'evoca

El nucli antic de Sitges. Mereix una passejada VIOllLA

Municipal.
La ruta continua cap al po-

ble d'Olivella, el centre d'un
ampli terme de muntanya, en-
dinsat en el massls del Garraf,
amb moltes masies escampa-
des, algunes de les quals ac-
tualment estan deshabitades.
El nucli és situat dalt d'un turó,

, format per un conjunt decases
senzilles, rural, al voltant de
dos carrers i una placa.
L'aspecte és cuidat, harmónic i
tranquil. -

Destaca I'església parro-
quial de Sant Pere i Sant Feliu,
delicada construcciódel segle
XVII, actualment restaurada. El
seu entorn enjardinatés un bon
recer per a la contemplació. Al
davant, es divisa el·turó dit del
Moiinot o Puig Moll, on hi ha les
restes, quasi inexistents, de'
I'antic castell d'Olivella i I'ermita
rornánica de Sant Pere, que va

ser parroquia d'Olivella fins al
1600.

Pel que fa a Sitges, el seu
nucli antic també mereix una
passejada. Durant segles Sit-
ges va ser un baluard inexpug-
nable. Un nucli de cases blan-
ques, de calc, envoltat per una
alta muralla (sense I'escala
monumental que uneix el vell
Sitges ambel passeig de la
Ribera, construtda el segle

'XIX). La seva fortificació va

repel.lir, per exemple, I'intent
de desembarcament denavilis
bntánics. Al final de les mura-
lIes hi havia t'Estacada, pues
de ferro clavades verticalment
que impedien entrar a Sitges
quan el portal de' mar estava
tancat.Passejar pel Sitges vell, .
blanc, ara tranquil com els C¡¡-
rrersd'en Bosc, Davallada, Car-
reta, Tacó, Nou o Major.

El petit poble de Canyelles
és I'últim pas de la ruta que
proposa el Consell Comarcal

. en el seu El Gstrst: I'Esperit del
Roménticisme. El tipisme de la
població va captivar un famós

. pintor paisatgista del principi
de segle, Joaquim Mir. Avui dia
el creixement unbanistic del
municipi, especialment per les
urbanitzacions que I'envolten, i
els incendis forestals deis últi-
ms anys han malrnés sensible-

,ment la seva fisonomia.

olivella, un -
lIogarret al mig

del massís
del Garraf
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avantpassats
i descobrirla seva historia

El castell de la Geltrú

El nucli medieval de Sotaribes

Encara es pot gaudir, peró,
del nucli antic, que es conserva
magníficament, amb la seva
estructura tfpica de poble me-
dieval, amb carrers estrets i en
pendent, apinyants a redós del
castel!.

El castell, situat al punt més
alt del poble i al costat de
I'seglésia de Santa Magdale-
na conserva restes del segle
XV: una torre circular i un
fragment de muralla amb cinc
merle!s.

El conjunl que formen el
caslell i I'església proporcionen
al poble una imalge moll c;J..
racterístic. Tot el conjun! va
ser restaura! el 1858 per

I'aleshores baró de Canyelles,
Ramon de Bouffard, fascina!
pel roman!icisme deis ves!igis
medievals de la conslrucció. .
Damun! la porta de I'església
encara es pot veure grava!
rescut d'aquest baró.

Canyelles
i I'encant
medieval

del seu castell

/

El castell de Cuballes. Al fons. I'església DIARI
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Se alquila para:

Bodas
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Bautizos * Milord us presenta les
següents Ílovetats

Menú vegetariá cada dirnarts
Dijous al migdia cuina francesa.
Cada setmana un menú diferent
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