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"Exempto plus quam
ratione vivimus"

A LES ENVISTES DE LLEIDA
1 día primer de juny de I'any 1647 va sortir la
comitiva de Vilanova ila Geltrú, formada pel bat-
lle Gabriel Torrents, apotecari, en companyia de dos

homes de confianca, Anton Guardiola i Anton Rafols,i quatre
fadrins, armats de sabre i mosquetó, tots cavalcant en lluents
muls, i encara un parell de mules carregades amb el bagatge.
Seguiren, previnqudarnent, antigues carrerades mercaderes,
gens segures aleshores, quan ja s'havien complert set anys
d'un altre juny en que s'havia produít la guspira que va en-
cendre aquella guerra que havia partit el Principat entre dues
corones. El veguer de Vilafranca els havia proveit de sal-
conduits, pero no les tenien totes, ja que pel camp vaguejaven
escamots de difícil ídcntífícacíó que podien sorprendre'ls
interrompent una missió quasi diplomática. Malgrat tot, el dia
3, a l'entrada de fosc, ja eren a les envistes de Lleida. Ja es
veien els llampecs de l'artilleria, i s'oia, poc després, el bramul
de les explosions. Ja eren prop d'on anaven. Calia descavalcar
i cercar hostal on passar la nit...

ti dia 4, de bon matí, el batlle, acompanyants i escortes,
vestits de les millors gaJes,esdirigien a la sumptuosa tenda del
campament catalano-gavatx on s'estatjava L1uísde Bourbon,
Príncep de Condé, de sang reial, cunyat del rei menor d'edat
Uuís XIV de Franca, lloctinent i capitá general del Principat de
Catalunya i corntats de Rosselló i de Cerdanya. Subjectant-
se a tots el protocols i sense complexos, ja que l'apotecari
Torrents quelcom sabia de francés i de llatí, presenta el bon
batlle els pergamins on s'cxposaven les causes i motius pels
quals Vilanova i la Geltrú, que des de l'any 1637 havien
constituit consells separats i prácticarnent independents, es
tornessin a unificar. El prfncep Condé -que I'historiador
Coroleu qualificá de gran calavera- aviat concordé i estampa
la seva signatura ,Louis de Bourbon, afegint «Daturn in
Exercito sui Maiestatis obsidiente Ilerdam Civitatern».

E

PER QUE S'INDEPENDITZA
LA GELTRÚ

La compra deIs drets de. la carlania i del castell de la
Geltrú leta l'any 157.7ens apar que fou la primera causa de la
separació. Els geltrunencs, que hfvien viscut massa anys
suportant el domini i les exaccions deis carlans del seu castell,
no estaven gens d'acord que, comprat el castell, els'jurats de
Vilanova i la Geltrú éxercissin de carlans i obliquessin a pagar
als veins de la Geltrú el mateix que abanspaqaven al feudal, i
més encara, ja que, per fer aquella compra, el conseJI hagué
de manllevar a uns i altres unes deu millliures catalanes, més o
menys, que devien pagar-se a una pensió anual de sou per
lIiure (cinc per cent). Com que els «emolurnents» normals del

comú no eren prou per eixugar el deute i, ensems, pagar
l'interés del capital manllevat, a pro posta dels jurats de
Vilanova el Consell General aprová imposar un tant sobre els
fruits de la terra. D'antuví s'assenyalá un trenté, pero, sem-
blant que farien curt, en una reunió del 13 d'abril de 1577,el
trenté s'apujá a un vinté, I fou la guspira que va encendre la
flama de la discordia. Geltrunencs i cubellencs es negaven a
pagar semblant tribut. Els temps eren dolents i no podien
pagar-lo. Vilanova s'oferia a pagar 700 lliures que correspo-
nien a Cubelles, per raó de la pobresa deIs seus habitants. La
conspiració ja era engegada, de manera que cubellencs i
geltrunencs presentaren una terna de batlle, sense partici-
pació deis jurats de Vilanova, i resulta escollit Bernardí
Guasch, de la Geltrú, per portar la vara durant el trienni de
1588-1591.Vilanova protesta i posa plet a la R. Audiencia,
contra el nomenament de Guasch. Cornencaren a efectuar-
sereunions separades de la Geltrú amb Cubelles d'una part i
de Vilanova perl'altra. El 17 de maig de 1590 Vilanova es
desdeia de pagar les 700 lIiures promeses a Cubelles. El Jurat
Joan Ballaster de Vilanova, per usurpació de funcions, passá I

uns mesos tancat a la presó. L'agutzil reial dona, aleshores,
possessió del bastó de batlle al jurat de Cubelles Andreu
Gimet, home moderat i conciliador, que féu tot quan tenia al
seu abast per treure de la presó el jurat de Vilanova, co .que
aconseguí pel mes de novembre, poe abans d'acabar-se l'any
que durava elcárrec.

LA «INSACULACIÓ»
Malgrat les propostes de concordia el mal borras dura fins

a l'any 1593 i, com que les desavinences tenien el seu origen
en qüestions d'homes i de diners, hom procura, primer, per la

Louis de Bourbon. Princcp de Conde, Ltoctineet del rel Uuís XIV i espita General del
Principat de Catalunya (1(,47·48), .elon. pintura d'Egmont (Mu.eu de Chantllly), fou
el Si[{nanl del pacte de rcunificació de l. Gettrü amb ViI.nova de Cubeues el 4 de juny

de 1647. Al peu. l•• ignatura autógrafa de I'Acta de Concórdia
(Biblioteca-Museu 8a'_cutr).
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PONT DEL NIN.

part financera establint un repartiment proporcional de les
despeses del comú: Vilanova, 18 parts, la Geltrú, 6 parts, i
Cubelles, una part, segons acord de 10 de gener de 1593.El
famós vinte fou tornatal primitiu trenté i les rendes de la
carlania i caste11de la Geltrú foren arrendadas d'acord amb
les resultes.d'un capbreu de les terres de la Geltrú fet I'any
1590 i, per arrodonir 'la voluntat de calmar els áriims,
s'obrínqué del virrei un decret establint la «insaculació», C;O és,
l'elecci6 per sorts, traient d'unes 'bosses unes boletes fora-
dades, contenint cadascuna una 11encade pergamí deIs di-
guem-ne candidats per als cárrecs de batlle o de jurat En bos-
ses separades corresponia a Vilanova extreuredos jurats, un
de má major i altres de má menor, el mate ix a la Geltrú, i a
Cube11es un sol jurat. Naturalment, els de Cube11es van
protestar i l'any 1610 ob!enien la separació de Vilanova, amb
l'únic lligam d'un bat11ecomú. Naturalment, els indepen-
dentistes geltrunencs volqueren seguir I'exemple de,Cube11esi
el 7 de novembre de 1631 decidiren portar al Reial Conse11
una súplica de separació.ramb 63 artícles.

De mornent es<tractade concretar quins eren els límits de
les parróquies de la Geltrú i de Vilanqva. Vilanova insistia en la
tradicional divisoria que era el torrent de la Pastera. La Geltrú
s'atorqava la possessió del barrí del Palmerar aLlegant que els
seus rectors de la' parroquia de Santa, María hi havien
administrat els sagraments sense contradicció des de feia '
mil ¡cinc cents anys «poch mes o manco». Aixó ens
portava al segle Il d.C!' 1,com que la imaqinació -amb poder
o sense- no té límits, els de Vilanova argüiren que si la vila es
deia nova era en relació amb Cubelles i no amb la Geltrú, ja

que era tan antiga o més que aquesta, «com se comproba ab
los edificis mes ve11sde Vilanova ab los mes ve11sde la Jultrú ab
los qualquis vu11ejudicaria mes ve11slos de Vilanova que no
los de la Jultrú».

LA LLEGENDAEN .ENTREDIT
Amb tot aquest embolica que fa fort qui guanya fÓu el

rector de la Geltrú, el qual, en adjudicar-se el barrí del
Palmerar a la seva parroquia, veié confirmats els délmest
primícies que, de fet, ja percebia d'aquells conseqüents feligre-
sos de la franja de ponent i, ensems, es posa en entredit la
lleqendáría fundació de Vilanova per obra i gracia deIs
peoners que passaren a construir casesenllá del torrent per no
sotmetre's a lesexíqéncíes deIs carlans del castell.

Pero els independentistes, de mornent, no se sortiren amb
la seva. No per aixó es desanimaren, i seguiren pledejant
contra els de Vilanova, per la liquidació a favor seu deIs rédíts i
emoluments de les cases situades entre la Placa Uarga «y lo
pont fet en ,lo torrent de la Pastera» obtenint sentencia'
favorable él 27 de juny de mil set-cents trenta-set, Ano era la
separació, Les cróniques coetánies no ens diuen si algun
exaltat crídá «Visca la Geltrú lliure!», pero tot és possible. '

,

QUE TINGUIS PLETS 1ELS GUANYIS
Cofois per haver guanyat el plet, els independentistes

geltrunencs volgueren materíalitzar-lo.El día 31 de desembre
van reunir-se-en conse11general a la sala gran del Caste11de la
Geltrú, que així es convertia en la seva Casa de la Vila.
Nomenaren nous jurats Iestrenaran un 11ibred'actesnou que,
els costa divuit rals, o siadues lliures i vuít sous. Les despeses
grosses ja vindrien després. De mornent, els de Vilanova
apel.laren contra la sentencia. EIs rnoderats, el 28 de maig del
1638, ja demanaven la concordia «per a evitar' los molts
excessius gastos que se ofereixem fer en el decurs de la
causa».Al cap de dos dies es deixava córrer. Pero la cosa aná
agreujant-se per les implicacíons de la guerra amb Franca, la
revoltacontra els a11otjaments,la primera república catalana
que dona pas a Uuís XIII per acceptar la diadema comtal de

. Barcelona -el, veritable primer Borbó del llistat de monar-
ques!- i lleves, tributs, donatius, bagatges i allotjaments de
rnaí parar s'acumulaven a les despeses d'advocats, procu-
radors, jutges i síndics provinents de la causa de separació
amb Vilanova. El 1645 les tensions ja es manifestaven en veu
alta. EIs jurats de la Geltrú eren insultats i les veus deIs que
volien fer les paus amb Vílanova se sentien cada vegada més
fortes. El bat11eGabriel Torrents sabé maniobrarastutament
per a convencer uns i altres de la conveniencia d'acabar aque11
desori. Veient que "Iesdites universitats, gastarien y
havien de gastar molts diners ... de tal manera que
les'dites universitats y particulars se anaven aca-
bant y consumint ...". Aíxí fou que, aviat, una comissió
mixta redacta un document amb 29 apartats per la «unió,
germandat, concordia, avinen~ y transacció entre'
les dues parrOquies y universitats y singularment
les perso.nes de aquelles». Consultat el document amb
advocats de Vilafranca,aprovat pel Conse11General el 23
d'abril de 1647, quedátot 11estper a portar-lo a la firma del
Virrei, Príncep de Condé, i apressar la seva execució, co que
tingué 110cel 31 de desembre de 1647,a la Sala del Con-
sell ... sita en la plassa pública i major de nostra,
vila, procedint-se a l'extracció de nous jurats, que ja no serien
quatre, sinó tres, de tres mans i en tres bosses barrejatsels
noms de vilanovins iqeltrunencs. Era una capitulació hon-
rosa i no una rendició incondicional la que posava fi als deu
anys d'independentismegeltrunenc. Miquel i. Ol1er i algun
altre- irreductible foren presos i captivats, pero no faltaren
veus reclamant la seva alliberació, la qual n? tarda a produir-se.·,


