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Ja a 8, tan s anys l' arque oleq r

Giro, e Vil af ranca, realitza un de alia

es u i de les vies romanes al Penede •.

egons les seves dades -hi havia un carnl

e I'actual poblaci6 de Vilafranca a
la 'arc ino romana. Aquest caml passaba

rop de la oblac lo de Les Gunyoles, i .
d'aqu l cap a Olesa de Bonesvalls. La o

rr a la qual avul tern referenc ia e a·
ide ificada com d'orlqen rorna, amb ·ca

racier honorific 0 sepulcral , sense descar-

ar la lpo e'si que per la seva situacio es

tra egica faci pensar en una orre de

g,uai a efensa . Recentment, din la

a eixa pob lac i6, el mateix senyor Gir6

i e ti flca un mil.liari roma de ' forma '

iii drlca, i que- actualment servia d su

. a un cobert d'un modest corral.

EI llu nya orlqen de la torre que a ul

n empeny a rebu jar- a

'un kilometre de Les Ca ori

i al el erme d'Avinyone - hi a

ob e de les Gunyoles posat dal d una

min ncia e 331 m. d'altura, la qual

omin una bon a part del Penedes. Pas i

-men , aqu st ernplacament ele at el

bl 0 la causa del nom amb el qual

l' anorn na, i que arnb certa varl acl o
.. .. ....

arrl a als nostres dies . Les Gunyoles

una erivaci6 de, " Cequnyoles" , pa-

raula q e ~ ' voldri a Indicar cigonyetes : 'o

niua a de c igonyes, pel costurn d'aq uests

ce ll as ir lIurs nius en punts ele

a.' . com carnpanars, torres, teu lade ,

. Segons documentacl o de l'Arxiu de

a Ca dral d Barcelona, veiem esmen

egl X al nom d'aquesta poblacio

seguen s g:rafies: " Cegugolas'

uC gon io la ' (991 ) i "Cic onlo

2 .
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en aqu esta relacl o de defenses med ievals,
[a c ue precisame nt en l' Edat Mitjana es
on t rob ern documentaei6 historica que en
taci esrn ent , ind icant aquest fet una re..
novada pervivencia i ut i litzaci o pract lca
en aquella epoca. En eJ seqle X veiern
un do cu ment eel Cartoral de Sa n t Cuqat,
datat el 980 , en el quail Calindoni , Jurat
de "s. Michaelis Arcanqel i del Kastrum
Eraprcn lano" ororc a testament, esrn en
ta nt , entre altres, els seu s alous en ter
me de "Ceqonlolas" , que consist ten en te,..
rres. vinyes, cult ius i errns, i tambe la
se .:a "tu rrern i ipsurn ed if ic ium" , els qua ls
do na a la seva mu ller Errnenqarda i a ls
seus fi l ls . Sernbl a que " I'ed it icium" pod ria
esser I'act ual immediat a 'a torra, 0 , un
d'anterior.

Un document sup csadarnent datat tany
1056, (tel Cartor al de Poblet , esrnenta la
"via Pecorad de Ceq uiol as" , la ruta de
best 'ar fins fa pas anys encara uti l itzada i
conejud a amb el nom de " carrerada rei al
de fa Cerd anya" , per la qu al eren con
duits e ls ramats trashurnants des de l Pi,..
rin eu al Penedes. En els maces catas
t rals actuals enc ara es indicada aquesta
via', la qu al passa ,pel punt mes elevat de l
P?~~e , an~menat la Creu d' en, .,Lla~ es.

A, , " I'Ep iscopoJog io J? veiern esrnentat
l' any 1085 " Raimundurn Ol'iba de Ceq ui
no las" y i et 1198 , en el Cartoral de Po
blet , ,en " Gu llelmo de ,Se'gunoles u

• " Gui el
mus de Cecun ioles" 195 nomenat tambe
e~ el Capbreu dels de,lmes d'.Avin'yonet ,
d 0:ta t entre als anys 1194 i 1208 , c ita t en
el 'Cartoral de Pob!et . En aqu1est capb reu
s'esme'nten di verses pe rd ues de domin i
catura per part d 'Avinyonet, entre elles fa
CCto rre Bertrandi de Cecu nioles". L'aJou
Clturris" a la qua,dra i pa rroquia de, " s.
Salvatori de Cecuiholibus", a,pareix da-
tat ('any 1218J en el Ca.rf.o ra:J de San,t Cu
gat. En el cens decretat per Pere !II I'any
1359 es consigna qu e a ' 'Les Gunyo!es
ten ien 19 foes.

De I'edific i immediat a la torre i anome...
nat "El Castell " no n'hern trobat. esments
dOCtEm,en'tals, no dUbta nt , p'ero , qu e po'de'n
ex~s ti r-ne, quan menys en algun arxiu fa
mHiar, ja que la S8\/ 8 const rucci6 de~

grans carreus eseairats i alguns ti nestrals
g,at ies Indiquen que J'edificaci6, possible
ment tardana; es d 'epoca medieval. Ae
tualment, les restauraeions i afeqlts I'ha
desfigurada quelcom. Ens informen en la
poblacio que ult lmarnent pertanyia a una
fam ilia de t ito l noblliarl , descendents dl
rec tes de la qual son els actuals prop ie
tar-is.

La torrs de Les Gunyoles havia ti ngu,t
un 1 al.ura superior a l' actu at. L'e ntrada
s'e.ec tuava en aquest t ipus de torres per
una fi nestra elevada 0 un pas subte rrani.
En construir-se I'esqlesia de la localitat
es desrnonta part de la torre per aprofi
tar-ne els carreus. Actualrnente te una
altura de 5'60 m. un dlametre de 9, con
servan t una rnotllura a la part suoerior.
Es d 'apar lencia masissa i no te cao ober
tura, Quan 'a visitarem per primera ve
gada , 'fa uns tres anys , te nia un rebuldat
obert en un costat per a allotjar...hi una
p rernsa de -aco (de les de cargol de
fusta , prop ies dels s. XVII i Xvll I) , i un
pi de certa frondoeltat creixia a la part
superio r, Actua lrnent ha quedat cobert el
rebuid at i tallat eJ p i, EI Servei de 'Conser
vacio de Monuments de la Diputac lo ha
posat sota la seva protecci6 la torre de
Les Gunyoles, ig,ualment, com ,un altre
edlftcl notable del mateix terme d'Avin
vo net, el rnonestlr rornanic de Sant Sa
bastla dels Gores.

v~ C.. Vea I. J II V. B,. : .

Secci6 de Cultura

SORTEIG

En et sorte ,ig corres~ponenrt al · · mes ,
de ju liol ha estat premiat el sOGi Joan
Farrer i Garrig,a amb el IHbre " E)s. pirineus
Magics", autor R. Gay de Montella. ,

EJ . soc i premiat pot passar a recoll ir
el liibre qualsevol dimarts 0 , dijous de ,q a
10 del ves!pre; caducaaJs. 60 d ies del sor
te !g.

En cas de no esser reeollit , passara .,a
fo.rmar part de la nostra bib lioteca. .



ASAMBLEA GEN ERAL ORO ! AR A DE SOCIOS

EJ a a a dia 12 se celebr6 la Asam-
ea enera l Ordinaria ca n una as is en-

c ia redu c ida, como de costurn bre .
as pr imeros puntos del orden de l d la

se desen volvi eron con norrnal idad, a
c i n do los .espectivos directivos su ex
, osi ci on que t ueron ap robados par los
asi entes.

-E l l el capitulo de rueqos y prequn as
se animo la reuni6n , estableciendose un
f ran co dialoqo entre la J unta y los Socios
asi stentes. En primer Iuqar fue requerida
la Junta para que intorrnara de las . ges
tio es r ealizadas para ad qu ir lr un nuevo,
local, acordandose dejar ternporal rnente
es e prob lema pendiente de solu c ionar

OJ cansiderarse que ex isten ot ros de
a li,eve, eI mas notable de elias es

r
E 'CAVACIO

t-~a '- inali '~zal I'excavac lo, a cura del s
mbr -s de la ·Sre c c i6 d 'Arqueo log ia del

C re d' E tud is loca l, de la Coveta de la
Carretera, ituada toc ant a Rocacr,esrpa.
Le ... t ro ba lles han res ultat torca interes
sa J~ t q ra e'n el seu di a es publiquin

] resultat: en farem una ressenya en
aq uesta ircul ar. En el~ t reballs hi han
pa rt icipat diversos membres de la nostra
Ent" ta .

" U A BARRIADA HIBRIDA?
En en cetar l 'any 1965 un grup de socls,

en I'anomenada " Operac lo Fites" , reali t
zaren una se rie d 'ex.cursions resseguint
el contorns del terrne municipal de Vila
nova. Les experiencies d 'aquelles sortides
es detallaren en dos articles publicats al
setmanari local . Ja a'eshores es manifes
'- 8 l 'i nconqruenc la urbanlstica d 'alguns
ectors divlsorls Hindants arnb Cubelles i

Ribes resp ect ivament, especialment a la
barriada de Les Roquetes, el nom de la
qua l ve iern repetldarnent i obstina,dament

al ortografiat .
AI cap de quatre anys hem tornat cap

a lerma e ac ivi dades qu e a f i
la Soc iedad cesd e hace alqun ti ernpo,
Para so luc ionar este problema en la rn di-

a po sible se acord 6 el proyecto de or
gan iza r la proxi ma te mporada varias ex
cursiones de alta monta na, con la fi nali
da de onseguir equ ip os bien en rena-

as pa a partici par en e l Rally.
a ro die los temas t ratad os fue el de

bu sca r un ernpl eado, que tendrla par mi
cion la de ab rir y cerrar .el local, y se cu l

aria tarnbien del mantenimi ento del ma
te ria l de montana.

am bien fu e acordado incrernentar ' I ~

ota del efu gi o Baldrich .
U a vez fin al izado este caoltulo de ~

gas y preguntas se di e por clausurada -, a
sarnblea.

a aquesta ul ti ma barriada. Els canvis
nstatats son . notables, Verltablernent,

sembla qu e el conjunt Les Roquetes, Les
a enetes , Santa Eulalia, Bobila Fita, vna

oveta,Mas d'en Serra, etc ., haqi supe-.
'at , a cop de vist a, en velum i habitants,
la pob lac io de Ribes., capltal del terme
E, c aqu ella e ap a ja constatarern I'exis
ten c ia d 'edific is mi g,partits per la llnia
d ivisoria . Actualment hem quedat descon
ce r ats. En urbanitzar-se la zona anorne
nada Bobll a Fita sembla que s'han tracat
e C' ca rrers sense ten ir e,n compte aque-
Ia llnia d ivisor!a. Hom ens ha dlt - que

actualrnent 'a linia de partie passa pel
centre del fl it de l torrent de la Terrosa.
E.n els pl ano ls aficials que hem ,consul-
at , fi ns ara la divisoria transcorria en li

ni a recta, de fita a fita , l aquestes con
in uen subsistin t.

Prepuntern nosaltres: iha variat la ll
nia d iv isoria 0 es erronl 'el tracat d 'aques
ta en els planols oflclals? Si les dues
r spostes fossin neqatives ens trobarlem
amb el cas xocant que en el terme rnunl
c ipa l de Vilanova hi hauria dos carters
dedicats al doctor Flernlnq, un a la ba-
rrl ad a de l Banderer i I'altre aLes Bo

.e es.
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ta gana. Mes endevant la gelera no 8'S mas
.sa dreta fins, arribar at peu de la clatada
·q ue .portava al coli entre els pies de Gue-
rosos i Certescan, abans darribar al call
.desvlem a la dreta pier aconsequir la cres
·ta, a les hares el temps estava molt rnes
embolicat, al vent fred butaba tan fort que
et feia apuntalar, t ips die neu preterirn grim
par 'per les roques, doncs es vei .en prou
tacits, pero el fred, la boira i els 1.200 m.
de desnlvel! que portavern ja es deixen
.sent ir.

Aconsepulda I~ cresta grim,parem, sense
mes dltlcultats fins al elm, on despres de
cantar una canconeta als controls que es
taven morts de fred, slqnarern. Tot se
guit. assebentats del retard que duiern i
per tant que la penalitzacio era ja de 69
punts i tenlnt en compte que el temps era
cada vegada pitjor, decidirem davailar en
cara que el fat de no assolir els altres
cims ens feia perdre 200 punts mesoAixo
no ens desmoralitza ni 'molt menys, doncs
arnb el nostre humor no hi ha qui puqul,
Arnb alegria i posant malta cura desgr im
parern somniant el be q'ue estariem dintre
el sac de dormir. Tot just saltat el co ll
arresarats de l vent, varern poder d isf u
tar de les geleres tot saltant ~ corrent
pendents ava il. Tarnbe ba ixa ern asse
guts, fruit de les relllscades.

Prop del (lac, ens reu nlre rn amb un
i alt re equip de l 'Atala ia i els 9 companys

contiuarern davallant sense t reu ren's a
plu]a de I'esquena fi ns el carnpament.

Despres d"un temps i mentre prepara
vern el ti beri, arriva ren 8,15 aitresl sis
companys, quin greu en saber que es
tavern descalificats!, doncs amb l'esoessa
boira 95 varen despistar i no els queda
ven punts positius, pero el princlpat es
que no hi ha agut accidents.

L'enderna al mati des'pres del Bon Dia
d"en Puntis, 'ens c'omunicaren que els
4 cims programats els havien an'ul.lat pel
mal tem1ps. De ret, la boira era molt
'baixa i es,pessa, p·era ales 7 i sense pen
sar-Jho mes enfilarem fins el planetl de
Sant Pau unic pas puntuable. EI temps

no ens acornpanyava, doncs a mitja pu
[ada va cornencar a ploure. Aquest tet
tan impertinent no ens va deixar assaborir
el paisatge daquesta vall; per tant el pu
jar aquest .p lanell ' no va tenlr altre ali
cient que el d'una forta rernullada. L'e~

trada al carnpament la varern fer cantant
la. mateixa canco de sernpre, no ens ve
nia de rnes aigua.

Poe despres, un petit torat va deixar
treure el nas .al Sol; .sernblava que per
fi s'aclaris. Tot d'una el carnpament es
va ambientar, ides-pres d'estend-re I~

boqada uns no is , molt eixerits de la nos..
tra entitat cornencaren a fer la terra hu
mana dels xiquets , Ja qual va causar irn
pacte i molta gent~ .es va unir: tots ple
gats varern aconseguir pujar 4 p·isos. Tot
un exit. La cosa estava tan engrescada
que fins i tot s'organitza una passada de
la Comparsa arnb en Carnpillo al davant
portant la bandera, Eis companys d'al
tres entitats ho veien i no ho creien pero

~ als 50 m. [a tots bufavern. Tot segu it , en
tre els comoanys de moltes ent ita ts d'i
rigits per un arnic de Rlooll , prepa rarem
un Caste ll de Foe per celebrar la verbe
na de Sant Joan .. Quan [a ho teniern tot
a punt va comencar a caure aigua ~ pe
dra mes no en vul quis. AI vespre iI a pe
sar de la mullena i' aconseguirem crernar.

L'enderna, ult lrn dia de cursa j per fi
amb bon temps, no varern fer altra cosa
que despara r Ie' campament i ba ixar fins
a Tabascan on hi havia I'arrlbada.

Encara que' no teni m la classlflcaclo de
finitiva sabem que els equips nurns. 27, 29
i 31 de la nostra entitat es classificaren
arnb medalla de coure.

An irneu-vos j fins I'any vinent.
MARGARIDA PATERNA

NAIXEMENT
·La liar dels nostres consocis Jesus San

tacana i Teresa Quintas s'ha vist enj-oia
d a a.mb el naixement del segan fill, una
nena. EI ,SH U nom Nuria.

'Nost ra sinoe-ra enhorabona.

CEls articles reflexen names les opinions de (lurs auto~$)



La erea de terme e a
En un ultim homenatqe posturn al nost re

amic Joan Bonavia i Jacas, "SENDE
ROS' publica en el numero de gener
d 'aquest any, un article arnb el sequent
tltcl: " Her aldica contusa". A I'esrnentat
t reb all, en "Bernat del Gaia" parlava de
la Creu de Sant Greqori de Vilanova . Ia
Geltru, la qual veritable,me,nt, no es "un
exemplar que, es Taci mirar qaire " i es
que es veu un xic adobada, de quan la va-
en replantar desprees de la ultima gue

rra civil.
En Bonavia deia que Sant Gregori fou

Papa, i que un de.ls atributs pontificis es
a tiara. Recordava que la mitra es heral
dica d'abats, bisbes i arqueblsbes. I no
veia prou clar el perque en el centre de
la creu de Sant Gregori de Vilanova, en un
canto hi havia un bacul i a I'altre una rni
t ra. I ateqia: "EI bacu) i la mitra desdiu
de, Ia norninacio de la Oreu, corn es evi
dent";l si al geltrunenc arquebisbe Ar-

anya, Ii corresponia I'heraldica de bacul
i mitra, preguntava: "i,Per que, i co,m, e'n
la Creu de Sant Gregori no hi ha la tiara
papal? i,Caldra sospltar si 'I'h er ald ica de
Ia Creu de Sant Gregori es la que corres
pan, precisament, a la dedicaclo vilano
vina-qeltrunenca de I'Arquebisbe Arman
ya? GPer que aquesta Creu no es anorne
nada de l'Arquebisbe Armanya?

Una veqada I'anterior prsambul , anirem
a . parlar una rnica de- I'esmentada creu
que porta de cap al nostre lnoblidable
arnlc,

La creu esta ubieada a la Collada (an..
tiqarnent conequda per la Collada d 'En
veja ), tocant al cam! vell de Vilanova a
Cube·lles. Per aquest motiu, a l'esrnenta
da creu tarnbe s,e la eoneix per la Creu
de " la Collaida.

Fins fa poc en sabiern molt poca cosa
d 'aquesta cre'u. Pel maig de 1889 fou
col.locada en el lIoc on abans n"hi havia
una de mes antiga, u'completamente de
teriorada" (1), que feia poe havia esat
reti ra,da (2) . La c,reu nova, constru"ida
amb pedra de,l pais, fou feta pel vilanovi

Fe lix Ballester i Noya, d 'estil bizanti i se
gurament , copia de la ve lla , Esta dlvldlda
en tres peces: la base que arnida un me
tre d 'altura, la canya 0 arbre, de 1'75 me
t res d 'alcada, de for ma octoqonal i Ia
creu propiament dita, en el centre de la
qual i part anterior es a representat ef:
bacul i a la part oposada la rnitra , atri
buts de Ia dignitat de b isbe, que exercia,
el Sant (6) (3).

Ara , treballant arnb e) Cadastre de Vi
lanova de l'any 1739, eons assabentern de.
que ' la creu ja existia en a,que,lla epoca,
doncs la peca doe terra anornenada "La'
Creu de Sn. Gregori" , arnb el nurnero 916,
estava ubicada a la partlda de "el Ara
gay", tocant a la de "I a Oollada d'Enve
ja,".

·Es de, creure que si haques estat feta
durant el seqle passat, podriem relaclo
nar el bacul i la mitra arnb una dedlcaclo
a I'arquebisbe Armanya ( 1718 - 1803) t

bisbe en 1768 i arquebisbe en 1781, pero
si ja era construlda en 1739, sernbla que '
no pot · haver-hi tal relaei6 . ·

·Call dir q-ue a la parroquia de la Geltru
tarnoe tenen una creu dedicada a,' rnatelx
Sant; situada davant del cementirl, al peu
de la carretera de Vilafranca. Es rnes anti
ga , ja que fau col.locada a l'abril del
1771, essent paqada mitjancant les alrnoi
nes dels feliqresos de la Geltru, efec
tuant-se processons i precs Implorant in
terceslo contra la secada i la plaga de
l'eruqa que en aquells temos hi havia en
els camps (4).

En quan ales representacions heral
diques de la creu arnb S. Gregori, sem
bla que aquest Sant ono era Papa i que
tan sols era conecut com a bisbee

E.fectivament,e'l dia 9 de mafg de cada
any, testa de Sant G,regori , bis,be d'Ostia,
a Vllanova i la Geltru, fins no fa gaires
anys, -se cel~brave·n rorniatqes a, les creus
de la roda,lia. Eis de la Ge1ltru anaven a
la Creu del Cementiri i els de la parro
quia d,e Sant Anton,i de Vilanova s'arriba
ven a la Creu dela Collada. Des d'alla, al



clerqat beneia el terme rnunlcipal. La fes
·ta s'acabava arnb una costellada i es oal
.X3\,· a arnb ginesta i rosettes (5).

Sant Gregor i, a Vllanova i la Geltru,
se celebrava dories el dia 9 de· maio, Ies
'ta de Sant G ~egori, bisbe d'Ostia, i testa,
tarnbe, de Sa nt Gregori Naciancer. En rea
Iitat, al menys hi ha vint-i-sef sants Gre
_90ri: cine Paces, un cardenal, tretze bls
b-es, quatre beats, un abat, un p-revere i
dos, slmolernent sants. A Vilanova i la
'Gelt,ru, van esco llir e,l bisbe d'Ostia i no
.sense cap motiu.

Sant Gre-gori d 'Ostia era rnon]o bene-
.dl ct l i abat del monestir dels Sants Cos
me i Darnia. Cardenal e-n 1034 i bisbe
d 'Ostia Tlberina ncmenat per Benet iX , el
qual l'envia en 1039 a Navarra, atenent ,
Jes supliques que d 'alll ar ribaven. per que
'envies en el s~u nom al gu :-~ u e atures la
'ip laga de llaqosta que assolava els camps.
Mitjancant .Sant Gregori, \ '3 desapareixer
Ia lIagosta, i encara mes , els qrans pe
fe ats que per alii pul.lulaven. En a-q uest
viatge, conecue a Sant Dorninqo de la
"Calzada, q,ute es feu deixeble seu , acorn
panyant-Io fins la seva m-ort, que succel
·e-I 9 de maig del 1054, dia en que se ce.:
lebra actualrnent la seva testa (6 ) .

.A ix l com els ferligresos de· la Geltru
ocnstrulren la seva creu per causa de la

secada . i plaga de J'eruga de I'any 1771,
els de Vilanova sernbla que ia ho navien
fet mo l.s anys avants, sequrarnent davant
la plaqa "de llaqosta 'que assotl tot el
Princ ipat des de 1687 a 1689 (7), 0 la
d 'eru ca de iany 1734 (8), quan encara ,
la p2: :"r6(~ uia portava el nom de Vilanova
de Cubel les.

Aq uesta es, sens dubte, la soluci6 a
les pr equ ntes que tela el mal aurat " Ber 
nat del Gaia".

VICENC CARBONELL
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Grup Espeleologic Talaia
Fa molt de' temps que as tenia notlcla

-que en Ies lrnrnediacions de la cova
.avenc de la Merta hi havla una altra ca
vitat, Hom. definia una cava de la Merla
j un avenc de la Merta, altres deien .que
·es tractava d'una. unlca cavitat. Gracias
a l 'obstinacio d'en Joan Ferrer, Albert
Bayo i altres, per ultim s'ha Iocalitzat la
'c ava coneauda arnb el nom "d'e'n Duran".
Es relativamentproxima a I'avenc de la
Merla, en un .barranc con-vergent i .ituat a
occident del d'aquell. Te un~ entra,da
relativa,ment redu·ida, eix·amiplant-se a
contin,ua,cio ' en forma de sala d'uns 11
m. de Ifargada per 15 d-'am·pJe r 2 djaltura.

S'ignora f ins al moment si esta catalogada
o no. Oueda situada dins el terme de Ro
da de Sara..

. * * *
Tambe s'ha aconseqult la localitzaci6

del petit avenc dels cirerers del Montqros,
conequt de molts anys enrera perc fins
fa poc introbable. La troballa actual
d'aquest avenc, de 6,5 m. de profunditat,
I'han realitza·da mernbres de· l'Espeleo
Club Arrnanya, de Vilanova. En el nos
tre pro,pcsit que no que,di cap petit fenc
lmen karstic comarcal per catalogar, felici
tern el Clum germa, encoratjant-Ios a pros
seguir la tasca.
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