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Severo Coll

N
ovan ser forasters ni

gent estranya els
primers pobladors de
casa nostra. Quan la

invasió sarraina fou esbandida
amb certa mesura de contínuitat,
els dominis reials, comtals i també
els bisbals, s'anaven apuntalant
amb castells, més encimbellats
uns, no tant els altres, que
garantien la integritat de les terres,
deis bens i de les persones. enforcar-Ios per cástiq

Mai la plana -en aquells escarment.
temps- fou aconsellable per a bas-
tir-hi les cases d'aquells que
s'aprofitaven del cultiu i de la pas-
tura. Vet aquí; doncs, que Donant per bo que I'atorga-ment
s'aproparen al castell de la Geltrú, de la carta-pobla pel rei En Jaume
fortificat i emmurallat a I'estil de el 6 d'agost de i274 significa un
l'epoca i sotrnes a I'autoritat d'un incentiu per atraure gent a la Vila-
feudal que a la vegada els nava i un alleujament de
protegia deis moros, pirates i cárreques pels drets i privilegis

, d'altres maltempsades. rebuts, res no ens expllcaarnb
Algú, pero, es va sentir precisió la fundació de la Geltrú.

incomode o refractari a les Existeixen diverses opi-
imposicions ,del propietari del nions, pero cap no en dona una
castell i va passar a I'altra banda real exactitud. Es diu
del torrent de la Pastera, terra reiteradament que la més
pertanyent al castell de Cubel.les. . generalitzada ésaquella de que
Diuen que aquest assentament la Geltrú o, rnillor dit, el seu castell,
extramurs de la Geltrú fou la pri- va ser fundat el segle X o XI, poc
mera casa de la Vila-nova de després que Carlemany hagués
Cubelles. Un document del 10 de distribuit el govern del territori als
maig de 1378 certifica les queixes nous administradors.
continuades del Caria de la Geltrú Exposada la formació de
per la deserció deis seus homes. cadascún deis nuclis originaris de

Si els geltrunencs no foren Vilanova i la Geltrú passem per alt
els primers en poblar la Vila-nova, les disputes en materia legislati-
sí que és cert que.ajudaren, i molt, va i de deJensa que hi haqué en
al seu creixeme.nt demogrMic, elllarg període que va acabar amb
abans i després de pertányer a la la unió deis dos pobles. Pero hem
jurisdicció cubellenca. de reconeixer que les tensions

Esmentarem . que els venien bo i sempre pel tema de la
senyors tenien tots els drets so- governabilitat, que es comprenen
bre els vassalls que habitaven si pensem que la població de
llurs possessions, segons podem Vilanova deixava de pertányer a
lIegir en docurnents de venda i Cubelles i que apartar-se de la
donacions de l'epoca, cláusules fusió amb els geltrunencs
que inclouen terres,eines, animals comportava cismes que no
i persones. I pel que fa a la.: interes saven. A més, els.
jurisdicció criminal, podien . geltruríencs acceptaven plena-"
empresonar, desterrar, i fins i tot ment la unió amb Vilanova per la

* * *

IAGELTRÚ

raó que hi havia molts vincles de
parentiu i certes relacions
comercials, que no existien amb
els cubellencs.

Malgrat tot, Vilanova era un
poble i la Geltrú un altre. Aquest
considerant-se sempre el pare de
I'altre. Vilanova no tenia historia,
mentre que la Geltrú sí que la te-
nia, com tenia les seves tradicions
i uns costums propis que venien
de l'antiqor. No es pot negar que,
de tant en tant, sorgia una tibantor,
com aquella de la discordia pel
barri del Palmerar, que dura anys,
i més cap aquí el litigi sobre el
cementiri municipal, entossudides
les dues parróquies en tenir-ne
cura i majordomia, que fou resolt
amb una alternancia anual.

* * *
Temps hi va haver en que

I'harmonia regnava; quan, per
exemple, les dues parróquies
concelebraven les· funcions
religioses i en donalíes festivitats
s'ajuntaven en uns actes únics per
donar-los més relleu.

La Geltrú i Vilanova sempre
van ser dos pobles, i com que la
vida civil girava entorn de la
parroquia -fins i tot els rectors
eren fedataris de les áctes i
documents, i el Registre Civil era
l'eclesiástic- no ens ha d'estra-
nyar que els seus habitants
exterioritzessin lIurs festes i
celebracions al redós de la
Parroquia.
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Els geltrunencs, amb més
afecció a les seves coses pelllast
historie que tenien, eren
generalment pagesos i boters, i
arnb els anys van ser absorbits
per la indústria sorqida als segles
XIX i XX a la nostra ciutat. La vida
familiar era patriarcal i ningú no
discutia les ordres paternes. En
moltes cases es passava el Rosari
abans d després de sopar: Per la
processó del Dijous Sant, els

I

geltrunencs es creien obligats a
superar en nombre de persones i
atxes la que l'enderná, Divendres
Sant, celebraven els feligresos de
Sant Antoni Abad de Vilanova. '
Quan aixó succela, l'eutória era
gran. El setmanari local donava
les xifres d'assistents i,
comparant-Ies amb les d'anys ,
anteriors, donava la tendencia a
la puja o a la baixa.

La voluntat deis geltrunencs
vers la Parroquia era gran; només
cal recordar la rapidesa amb que
es va fer la 'reconstrucció deis
altars i la reposició d'imatges, 'aca-
bada la dissortada Guerra Civil, i
I'afanyamb que es
conteccionareri per part de les
dones de moltes cases els
cortinatges, ornaments i, també,
els vestits deis manaies o armats
que sortien a la processó del

. ')

Divendres Sant que, en acabat,
eren prestats desinteres-
sadament a Vilanova. Encara
avui, surten voluntaris a
collirespígol per espargir-Io el dia
de la Festa Major pel terra de
I'església, tal com ja es feia mil
anys enrera.

* * *
De telic re cordanca són les
estones de joc infantil a la plaga
de Sant CristOfol -avui, /deis
Lledoners- on vivien els meus avis
paterns, les funcions de titelles al
forn de «Cal Federal» amb I'amic
Pere Llorens, les visites a cal
senyor Magí a comprar una
xocolata de cinc centirns, les
corredisses de ,la pandilla per
aquells carrers tortuosos, tot
saltant i cantant:

, Quan el pare no té pa
la canalla, la canalla,
quan el pare no té pa
la canalla fa bailar ...

En arribar a casa, cansat i
cruixit, em xocava veure que l'ávia
era incapac de tancar la porta
sense donar el crit a la vema, amb
la qual -malgrat veure's a diari-
sempre tenien quelcom a dir-se.

Tinc memoria d'alguns
tresors que contenien certes ca-
ses de la Geltrú, com la de l'Alfons
Vinyals, pléna d'armes i escuts.

Vull esmentar la gran tasca
educativa i cristiana de mossén
Pius Pallars, creador d'aquella
escolania que tant d'exit i gloria
va donar a laParroquiai a la Mare
de Déu de Montserrat.

Va ser mossén Jaume ColI
-molt amic deis meus pares- qui
em facilita tot alló que em podia
interessar de I'Arxiu Parroquial, el

,

més antic de Vilanova i la Geltrú,
gracies al qual vaig adquirir un
coneixement ciar i lIuminós d'un
passat historie, en molts
conceptes valuós i estimable, corn

,la gran personalitat de Fra
Francesc Arrnanyá Font, bisbe de
Lugo i arquebisbe de Tarragona,
·Ia més il.lustre figura geltrunenca.

Molt em va servir, un cop
casat, la meya residencia a la
Geltrú, per aprofundir en el
coneixement de fets i gent del
barri, senzills i ordenats. en les
seves coses; geltrunencs dedal!
a baix, homes que mai, tampoc,
s'havien des entes de les
inquietuds vilanovines. La Geltrú
i Vilanova, antany separades,
pero juntes cada cop que el
trances ens envaia o d'altres
calamitats ens arnenacaven, Han
crescut juntes, sobretot de rnitian
segle actual cap aquí, quan el '
desenvolupament industrial ha
necessitat la gent de terres
lIunyanes que s'han estáblert en-
tre nosaltres amb fe i entusiasme,
els fills i els nets deis quals són,
avui, autentics ciutadans que, com
nosaltres, han apres a estimar les
nostres coses i a conservar les
nostres tradicions. _

Les inspiracions signifiquerirnoments divins, pero la contirruitat representatambéuna

inspiració, que santifica una llarga serie de moments. Eugeni d'Ors


