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Castells oblidats (5)

SOC I S

L
Un altre dels municipis federats de la

comarca del Penedes, es el de Castellvr
de la Marca, format per un conjunt de po
bles i aqruparnents de cases com son,
Can Panxeta, Les Cases de la Riera, Ri
bafort, .Cases Noves de la Maroa, La Mu
nia, Conillera Xica, Conillera Grossa, Mas
de la Pansa, Albans de Comallonga, Can
Margarit, Les Casetes i Can Masses.
L'Ajuntament esta radicat al poble de la
Munia, e l nom del qual , derivat de I'arab
" al munia" , es sinonirn de [ardl, hart 0

verger, cosa que sembla indicar una llar
ga perrnanencia de pobladors musulmans
que conrearien aquelles generoses te
rres.

Observarem que en la relaci6 esmen
tada no hi ha cap nucli que porti el nom
de Castellvi. Aquest, correspon unicament
al castell enrunat, situat en el sector nort
oest del municipi, el qual en lIunyanes
epocas senyorejava les terres que rnes
tard formarien el terme municipal. Ja fa
bastants anys que I'agregat conegut amb
el nom de Can Panxeta 0 Maset dels Co
sins, reivindica l'adopci6 del nom de Cas
telivi de la Marca. Aquest nucli ha cres
cut notablement posseint temple parro
quial propi i un sindicat aqrlcola, man
tenint certa autonomia respecte a la ca
pital del terme. Si be els mapes i no-

menclato rs oficials ignoren aquesta re lvln
dicaci6, extraoficialment els hi es 'reeo
neguda en algunes circumstancies, tals
com en la rotulac i6 dels indicadors de
carreteres.

"Tornant- a I'e nrunat castell de Castellvr,
d 'aquest sol s en queden alguns murs 'i
part de la torre de lhornenatqe, la qual
es util itzada com a " seya" pels pescadors
del litoral. Adhuc en certa ocasi6 hom
l'ernblanquina amb calc per a que fos
mes visible des de la Ilunyania. La pa
raula "rnarca" vol indicar limit 0 terme, 0

sia , que Castellvi de la Marea es igual a
" Caste llvl de la Frontera", denominaci6
que ens retorna ales epoques teudals,
quan els limits del comptat de Barcelona
finien ales terres del Penedes, essent
del domini rnusulrna les ve"ines eomarques
tarragonines. Per a prevenir les escome
ses sarralnes era insufieient el castell ro
quer de Castellvi i tou necessarl bastir
altres torres i fortaleses per a la defensa
dels habitants del" terme. D'aquestes de
fenses medievals, existents 0 desapares
cudes, portem localitzades la de La To
rreta, Can Pascual, Estalella i Oastelt
de les Pujades.

Ens referirem avui a aquesta ultima
tortalesa, Recorrent aquesta .contrada del
Penedes en's Intorrnaren que prop de la
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.Munia hi havia les restes d'un castell co
nequt amb el nom ae la Pujada 0 de les

,:.Puiades. Esta situat quasi al peu de la
.car retera de Vilafranca a San Jaume dels

, .Oomenys. 'La prominencla on esta empla-
.cat as de tan escassa altura que de bones
a primeres fa suposar que el nom de Pu
[ada 0 Pujades no fa reterencia a un ac
ces costerut, i sf mes aviat al cognom
-d'un feudal que hi tindria drets de posse
.ssio.

L'edifici que existeix en I'actualitat es
una masia de tipus baslllcal, tancada dins
.d'un baluart. A la cantonada sud-est, hi
ha una torre de defensa rodona amb mer-

. lets iamb entrada des de dalt el baluart
.esmentat . A la part oriental hi ha una se
rie de contraforts arrenglerats, construits
.amb pedra picada, que donen l'Irnpreslo
desser antics. A I'interior de la masia hi
ha una gran arcada rodona, i ens digue
ren que altres parts del castell, en molt
mal estat, havlen estat enderrocats fa re
:Iativament pocs anys.

. D'esments documentals que puguin fer
reterencla al castell de les Pujades, veiem
a "Vilafranca Antiqua" que a I'any 1359,
segons e' cens de PereHt, dins de les
pertenencles de la corona hi havia les
"Puiades de les Cucales" que eren d'en

R. Pellicer de Vilafranca, el qual tarnbe
tenia la "Cort Condal". En els "Apuntes
de Vilafranca - Llibre verd" es diu que el
1604 eren "feus del rei; dues cavetlerles
Lluys de Masdoncelles, donzell succehint
a la una a t.v Sespujades senor de les
Pujades, altre seccehint a t.o Vilafranca,
y la ultima tenen per iguals parts la dita
comptesa de Guirra y Centelles y D. Ber
nat de Salba, tots cavaliers naturals de
la present vila".

Ens han dit que un erudit Rector de la
parr6quia de la Munia, anys enrera edita
en ciclostill uns apunts histories de la pa
rr6quia i terme, que per ara no hem po
gut aconseguir i que potser donarien una
mica de lIum sobre aquest semi-desapares
cut castell. Com a hipotetlca relaclo amb
aquest, esmentarem que a escassos qui
lornetres d'ell, en terme de Sant Jaume
dels Domenys, hi ha un petit caseriu que
porta el nom de La Pujada.

En quan a referencles arqueol6giques,
eonsignarem que quasi tocant el castell
s'han trobat varies sitges iber-romanes,
amb trossos de ceramica iberica lIisa, te
gules i enterrarnents, fet curios que amb
certes variants es repeteix en molts dels
tlocs on hi ha emplacat un castell.

J. VIRELLA

Una nova carretera al massis del Garraf
Ja fa algun temps donarem Ia no

ticia que s'havia obert una carretera
~e'~11 ,S~ asfaltar d,es de La Plana No
vella a Be1gu·es" Ia qual enllacant amb
Ia preex tstent de 'Sit ges' a Jafra i a
Ia tinea esmentada uniaIes dues p,o
blacions a traves del massifs del Ga
rraf en un recorregut que no arriba
als ':vint -i-jdos, kllemetres. ' ,

Actualment · la .mateixa empresa,
radicada a La Plana ' Nov,el~a, esta
construlnt n,na ' :altre . derlvacin des
d'aquesta finea ales,' platges de Cas-
telldefels, Les obres estan molt avan
cades, L'amplada tte, k ':carretera es
supertor a moltes de categorta comar
cal i el sector ja asfaltat es bastant
extens,

Sortint de prop de la finea de rete
rencia transcorre !.l~Op de la earena
dels puigs Morsell, Matarrodona, co
Ilada de Vallgrassa. Creueta dels Ara
galls i fins al PIa, de Qu:erol, dava
llant des d'aqui I'explanaeie vers la
masia de La' PIeta, en direcci6 ales
fondalades de La Ginesta 0 Vallbona.

I E;l passat mes de maig, un g:rup de
socis, en excursio motorttzada, arri
baren des, de La Plana Novella fins
nron de Campgras, amb algunes dift
cultats en l'ultim sector explanat, Si-
gui ner be 0 ner mal l'excursionista
tradleional deixara de tenir el domi
ni exelusiu del massis del Garraf,
compartint-lo des d'ara amb els .pos
seidors de cotxe utilitari, motocicleta
o velomotor,
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Particularitats tOIJonirnicas

de Callura

CONTRACCIO FOr\lETICA DEL .NOM "PAU"
En el curs de les nostres excursions

toponlmlques a la recerca dels noms de
llocs ccmarcals ens ha cridat l'atenci6
una particularitat tonetlca, que si be es
pot extendre a altres sectors de la reqlo,
trobem en certa abundancia dins la co
marca de Garraf. Ens referim a la trans
formaci6 que sofreix el nom personal de
"Pau" quedant red'it a I'exprsslo de
"Po" 0 "Pu", Generalment aquesta con
tracci6 es juxtaposada al cognom que Ia
segueix, formant un nom compost.

Posarem un exemple local per a fer-nos
mes entenedors. En el passat segle hi
havia a Vilanova un home anomenat Pau
Aviny6. de resultes del tenornen tonstlc
al.ludit se'l designava popularment ,amb
el nom de "Puvinyo", i aixl mateix son
coneguts avui dia els descendents
d'aquell vilanovL

Portem de moment recoil ida la sequent

relaci6 de toponlms: a Vilanova, can Pu
vinyo, A Sitges, fondal d'en Purrobert i
slnia Purroig. A Ribes, can Po-Geroni,
can Pofort del Palou, can Po-Xaco, cases
d'en Pucoll i can Puvirella. A la cornar
ca de l'Alt Penedes hem anotat les Ca
ses d'en Porratols, situades en el terme
d'Avinyonet. Creiem que aquesta llista as
de posible augment, especialment en al
terme de Ribes on l'abundancla . de
"Paus" era, i as, molt notable. Agrairem
I'interes dels nostres consocis que puguin
aportar-nos dades per tal d'auqrnentar
la relaci6.

Una contracci6 similar la sofreix la pa
raula "pou" quan as sequlda del ' .quatl
ficatiu "alt". Son abundosos els toponlms,
tan a la comarca com a la resta de Ca
talunya, que fan reterencia 'a un "Poal" 0

a uns "Peals".
J. v. B~ '

COL"LABORACIO POETI ,CA Joan CLUSAS j. RmES

tZtlllf& all r•i111.II all' !I"jC

: j ,

D'entre el rocam d'una timba
Iliscant va l'aigua del bose
dolcament hi serpenteda
tot- eantant una caneo:
-, .: «J0 .soeIa vida que passa,
Ia Ioventut i l'amor,
sa·ng d ·e} ventra de. Ia terra,
la mare die tot i de tots,
Cante!nocellets i plantes
la vida com canto 'jo:;
IaIluna en mi s'espill-Ileda
i em rumbeia el raigdel sol. ,
~~ns i alslnes m'aplaudeixen
quan 'elm veuen passar;
elsl 'hiivolS" 'em ~fa:n ganyotes,
xiula.el 'vent. l 'eantael , gaia-~'

'} eanten Ies flors boseanas
l'eternitat del meu pas
amb els seus perfums plens de loia, .,.. '
ambosalut i Illbertat.
Segueixen com Jo les rutes
de narataes atractius
I'eco de mil harmonies
ell tre molses i zaflrs,
Per donar pas a, la meva vida:
vaig lluitant rent-me eamlns:
Imiteu-me, homes, .-1' dones,
que .tot pugna sense .~» . ,.. .. ,:,. "
Aquesta canto cantava :.' .: ' . 0

I'aigua' Illseant Pier' hi vall'
dins 'melodies i ritln:es ,'·
que I'home no r eseolta mal, :'



(Continuaci6)

Com h,em dit, doncs, I'homo habita
el Garraf dre mica a mica. Els d·e la
prehistoria amb coves, baumes i
abrics, mes tard els romans i despres
'nosaltre., amb les seves eines fins
ara. Actualment la cosa ·e's moderrrit
za i dona peu a Ia despoblacio. La
despoblacio al Garraf cornenca per
.La Clota, prop de Begues, agrupa
rnent de cases cue Ja a principis de
segle queda abandonat, sense que se
'apiga el perque ·de tal abando quan
encara ·es treballava en. forma antiga
-en general, Avui el Garraf es practi
cament despoblat i abandonat i el cu
'rios del cas es qu,e moltes antigues
masies han passat ·de pares a fills a
traves de mil anys d'historia i ara de
"COP" ~ volta..s'ha perdut tot. Noves ur
ba'nftzaci:ons s'obr'en pas a traves
d'aouestes rocues. unes aconseguei
xen un notable exit mentre que al
tres ni el coneixen. Mol tes d'elles
son una mena d'enganva-pobres, al
tres ·d·egut a -for tsnr ogram es de pro
paganda rempenyen la gent a com-
nrar terrenvs rocosos i edificar llocs
Que ntngu no els volia. Sera aouesta
la nova vida d'el Garraf? el temps
ha de dir-ho,

Com hem"· dit, es ·un pats .corca
efectivament, encara cue de no molta
categoria pero si de molta importan
cia doncs ,est-it'· c ~ ".,.,... etamerit~~ rela-. .,-.." ..~ . . ..; :,. . . ', ' ,

' .. ·ona~t '.anlh --al Karst· ,de':Yl1goos1 via '

- r efrerien t a Ia 'roca- (7). Tenim
l'important polie de Begues (8) el
camp ·de dolin ,e:s del Campgras, .. les
importants deus de La Falconera, i
la Font d 'Armena a Vallirana (9) i
tota una munio die avencs 'on desta
quen 'els. de la FerIa, Esquerra i Es
cuirols, compresos dintre el cataleg
mundial de cavitats. Martel, Faura
i Sants, Font i Sague i altres hi fan
les primeres descobertes, S'hi feren
importants estudis is'arribaa la con
clusi6 que era un dels Ilocs -geolo
gicament-s- mes important 'de la pe
ninsula. Actualment esta e:n cartera
la construccio d'un catalegf lfl) que
reculli totes les cavitats, cosa que
sera un xic complicada. Ja que molt
tenen dos noms i coses rares d'aques-
tes com es la classificacio en general.
Tenim tambe molt bones rondalles

folkloricues tal com el Pas' de la
Mala Dona (11) i I'unio ·de St. Mi
quel amb leis Cove de Sitges (12
per cert molt fantasiosa, entre altres
cue fan esment a les nits de St. Joan
i Cap d'anv.

.Mentrestant els vilanovins conei
~en ben pocIa seva comarca, Tant: r

aixi cue molts d'ells en fer-ne rela- '
i6diuen ' molts disbarats com per
xemple que hi 'ha avencs als quals

-nom no 19ut arribar encara al seu
fons, itineraris d'esgotament, que' es
it lloc Que .nom es hi ha pedres etc



"I'ot aixo nomes demostra que molts
d'ells son adictes a la bona vida, al
«relax», com diriem nosaltres, Pero
es aquest un «relax» aburguesat, Ara
sembla que es vulguin «llencar al
carrer», [a sigui per I'abundancia de
rnitians ,die locomocio i per I'empemta
que ha donat l'A. E. Atalaia, la gent
surt rnolt mes a explaiar....se, a conviu
.re i viure d'altre forma i ·els mes assi
dus a Ia nova tertdeucia son, en la rna
joria ·d·els casas. els cue precisament
hlLvien criticat mes fortament als
«talaistes» quan feien aquelles heroi,
ques sortides en que s'hi anava 0 s'hi
arribava f6s com f6s i que ara aquests
continuen i en fan seguir d'altres
fent coneixer la nostra comarca la-
mentablement mig deshabitada, En
canvi als habitants del pais que en-
cara oueden ales' masies, ia sigui de
continua estada oesta,da intermitent,
aquests sf que ens donan rao -en ser
preguntats- de la nostra vila a la
qual molts d'ells tenen lligams fami-
liars -0 tendencies comercials.

Antoni FERRER

t6) A la Coma de St. Pere de Ribe~, ca.se

Tiu al redos del Montgros, nomes hi viu una

familia i .enca ra esde gent irnportada, Jafra,

cornpletament abandonat, amb fossar propi.

·A Campdases hi .. queden algunes 'families de

parla -diferent, Vilaseca a Cubelles, etz., etz.,

i un fotirne de -m a5ies COJll:': les Piques," Mas

Vendrell, Carxol, . La .Pleta, Can Miret, La

Casa Alta, Trencarroquesj Dan Montgr6s...

una llarga llista , Masies que en el seu inte

rior guardan arcs de punt rod6 i rnitja amet

11a que denoten lei seva antiguetat i lligades

amb 1'historia i llegenda com la de Miral...

peix, Moltes d 'elles t ambe haretades de pares

a fills a rnb unes de mil anys d 'historia.

(7) E1 Karst de Yugoeslavia es una zona

moltcaracteristica de forrnacio de dolines,

avencs, etz. 0 sigui que s 'hi troben tota clase

de fenornens carstics, Hoc d''on han pres ' el

nom totes les zones calisses d 'aquestes carac

terfstiques,

(8) Polje, es un agrupament de dolines i

ovales, cosa que corn Llopis Llado suposa, re

presenta una gran zona dabsorcio d'aigues

subterran ies,

(9) La Falconera es la deu rnes gran

daquest rnassfs que llenca una gran quantitat

d'aigua al mar sense que es pugu! aprofitar,

Tarnbe la Font d'Armena, que encara que
no pertanyi al Garraf comarcalment, hi esta
cornpletament relacionada geologicament. Re

ferent a la Falconera, al setmanari vilanovf

«Villanueva y Geltru» arnb dates del 19 i 26

desep, del 1964 ,s'inclou un llarg article deg~t

a J. Virella.

(Io}L'obra es de gran ambicio i .,molt in

teressant, Hi ha publicat la primera zona co

rresponent al Barcelones. .

(II) Un article referent a aquesta rondalla

va ser publicat al setrnanari vilanovi amb da

ta del 2 I .JV I I I- I 965.

(12) Setrnanari vilanovf arnb data del

22-11- 1965.

(Els article's reflexen nomes les opintons de llurs autors)
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En al sorteig corresponent al mes de
Juliol ha estat premiat el soci Josep Vi
lanova ' Godall amb el lIibre "Guia per a
conelxer els arbust i les lianes", autor
F Masclaus.

EI soci premiat pot passar a recollir e
lIibre oualsevol dimarts 0 dijous de 8 a
10 del vespre; caduca als 60 dies del sor
teig.

En cas de no esser recolltt, passara a
formar part de la nostra bibliOteca.

roper me de 5e embr , e cu
oear a Ie DE S.
er I formaci6 al e at

EI passat 22 de Juny, el setmanari d'in

torrnac io local de Vilanova, publica una

cronica signada per "Jaiba" referent al
repartiment de premis efectuat en el nos

tre Local Social el dia de la festivitat d

Sant Bernat de Menthon.

EI croniste expressa en el seu relat I

grata emocio que el sorprengue en eL

curs del nostre senzill acte conmernoratlu,

i enalteix el pur esperit esportiu que a i

rna als components de l'Entitat.

Aqralrn de tot cor la cronlca elogiosa

del senyor Jaume Barcelo, la qual ens es

timula en la contlnuacio de la nostra obr

i a seguir avancan pel cami tracat

r
I

•

e 30 i 3 de r D 2 d' ri

Esp~leo log ia a la cova de 18 erl
Voca: A. Ferrer. assisten.

Vilanova - Canyelle Font del Bose •
Vocal : D. Tribaldo. 3 assistents

e 3 ·1 i 2 d '

Travesia al

Vocal: R.

1 · d '

ontse y
artie 4 assi ent .

Concurs fotografic d tema 0 rga
I.' rb6s.

Vocal: . Candela. ·12 ' assisten

Excursi6 al Refug i Ba drlch.

ocal: . Fu e. 8 as isten •

1 1

Excursi6 als Port de Bese it .

Vocal: A. Ferrer . 8 as istents.

1 •

ExcutsI6 -- 'esclur .-- .
vocal: a F rre . 2

Espe leolog ia a Ie
ocal: . Da · .



Dies 6· 15 d' Abril

Estada al refugi Sant Jordi.

Vocal: J. Julia. 2 assistents.

Dies 1 • 15 d'Abril

Espeleologia a les serres del Montsant.

Vocal: J. M. Plana. 3 assistents.

~D ia 21 d'Abril

Participaci6 a la I Marxa d'orientaci6

de la provincia de Tarragona.

Vocal: L. Daviu. 25 assistents.

:Dia 28 d'Abril

Travessa Vilanova - Argentera - Escor
nalbou .. Mola de Call de Jou - Pradell •
Vilanova.

Vocal: M. Ferrer. 18 assistents.

:Dia 28 d'Abril

Travessa al Garraf. Vilanova - 'Ribas •
Beqas,

Vocal: D. Vidal. 5 assistents.

Dia 1 de Maig

Excursi6 a Salomo i Catllar.

Vocal: J. Julia. 7 assistents.

Dia 1 de Maig

Espeleologia a les coves de la Febr6.

Vocal: A. Ferrer. 6 assistents.

'Dla 5 de Maig

Espeleologia a Roda de Bara i Banas

1re.

Vocal: J. Ferrer. 3 assistents.

lOla 5 de Maig

Travessa Vilanova • Viladellops.

Vocal: J. Fuste. 5 assistents.

'Dies 10 -12 de Maig

Espeleologia a I'avenc dels Esquirols.

'Vocal: J. Bertran. 2 assistants.

Dies 11 -12 de Maig

Campament de primavera Aiguaviva.

Vocal: Comisi6. 103 assistents.

Dia 19 de Maig
Asslstencia a la festa de la canco rnun

tanyenca.
Vocal: J. Candela. 5 assistents.

Dies 18 i 19 de Maig

Travessa Vilanova - Sant Miquel d'Oler

dola.

Vocal: J. Fuste. 5 assistents.

Dla 23 de Maig

Travessa a Sant Llorenc de Munt.
Vocal: J. Virella. 14 assistents.

Dia 26 de Maig

Practlques de "Rappel" al G,arraf.

Vocal: M. Ferrer. 20 assistents.

Dia 2 de Juny

Espeleologia a Roda de Bara,
Vocal: J. Ferrer. 4 assitents.

Dies 1 · 3 de Juny

Excursi6 a Alcover i Montral.

Vocal: S. .Malras. 16 assistants.

Dies 8 I 9 de Juny

Travessa Vilanova • Aiguafreda - Taga
manent - , Figar6 - Vilanova.

Vocal: M. Paterna. 15 assistents.

Dies 8 I 9 de Juny

Primera sortida del curset d'espeleo·
logia al Garrat.

Vocal: Comisi6. 10 assistents

Dia 16 de Juny

Excursi6 'a Rupit i Panta de Sau.
Vocal: D. Vidal. 32 assistents.

Dis 16 de Juny
Segona sortida del curset d'espeleo

logia. Avenc de can Sellares.
9 assistents.



Refugi Ba ldrich de la A. E. Ata laya, un lIoe d'es plo] i rep6s pe r
poser-hi unes bones vacances.

Teixi ts LOEN
Carrer Cervantes, 10

VILANOVA I LA GELTRU

Us aconsella que abans de renovar el
vostre vestuari de primavera i d'estiu
examineu les seves existenoles.

GRAN SELECCIO

10% de descompte als aocls de l'Agrupaci6

;tr 8 dent Antoni Llurba, Secretarl. Manuel Montoliu, Direcci6 Circular: Xavier CapdeL

T. G. Vila eca - R bla , Caudillo, 41 - Vi llanueva y Geltr'u - 1968




