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0h 00'e»eRnó és el punt de partida d'aquest 1larg itinerari que

pretenem realitzar. L'indret ha estat escollit conscient
ment en memória dels nostres avantpassats més llunyans
qlle decidiren establir-se a 1a nostra costa. En 1'actua-
litat e1 jaciment no es troba convenientment dignificat
malgrat la voluntat de 1es administracions que hi estan
compromeses -Ajuntament i Diputació-; e1 fet és que e1s

mateixos vilanovins ens mostrem escéptics i dubtem de 1a

valua arqueológi-ca de 1'establiment, actituci aquesta qLle

resulta contradictória amb 1'opj.nió dels técnics i 1a te-
nacitat dels organismes 9ue, amb noves partj-des pressu-
postáries, fan possible 1a continuitat de 1a recerca ar-
queológica.

E1 iaciment íbero-romá d'ADARRÓ és prou rellevant per

a ésser tingut en consideració ara i aquí i, si excloem

01érdo1a, és e1 iaciment penedesenc que compta amb una

bibliografia més extensa.
La forma del topónim documentada de més antic(1079) és

ADARRU o ADARRUNO. En 1'actualitat s'accepta ADARRó si
bé alguns encara s'entesten ef defensar la grafia DARRÓ.

La primera cita coneguda és de 1'any 1780; Jaume Caresmar
en carta dirigida al Baró de La Linde fa esment de "]a
inscripción del voto hecho por Cayo Cl-odio que se ha11a

en Villanueva de Cube11as" referint-se a 1'ara que fins
fa pocs anys es trobava encastada a la paret de la prope

ra ermita de Sant Gervasi, la dedicatória de la qual diu:
"EX VOTO C. CLODIVS AEMILIANVS" . Ara es t roba a-l xalet clc¡

Miramar o del Nin.



A ia Quadra d'ADARRó s'han trobat nombrosos objectes ar-
qrleológics que van des de f ragments de columnes corínt ies a

tota mena de materiaLs cerámics indicatius d'un pobj.ament
continuat des del segle V aC aI IV dC. La darrera campanya
(1986) ha descobert e1s dos forns de producció de cerámica
per a 1'exportació i que, com a mesura de protecció, han
tornat a ésser tapats amb massa precipitació; potser 1'ob-
jecte més destacat hagi estat una figureta d'un cap d'ani-
ma1 que s'assimila a una lLeona, de la mida d'un puny, escu
turada en pedra de marbre(localització desconeguda).

La valoració de 1'establiment ibéric i romá d'ADARRó cal
fer-la des de dos punts de vista: e1 cientític i 1'urbá o

arquitectónic. Quant a f interés científic, és indubtable
que ADARRó constitueix un repte apassionant per aIs profes-
sionals de 1a recerca hisLórico-arqueológica: esbrinar 1'e-
volució d'un assentament ibéric que s'inicia al s. V aC,
que assoleix una extensió gran i exerceix la capitalitat co

mercial comarcal i evoluciona després en funció dels pro-
funds canvis económics que comporta 1a romanit zacíó de1 nos
tre territori. L'excavació d'ADARRó ha de servir per a apor
tar 1lum respecte ala história de1 Penedés, com a comarca
natural costanera amb un tipus de producció agrícola i rela
ció comercial própies.

Des deI punt de vista arquitectónic, de *fer;ciutat",
ADARRó és un repte per als professionals de1 disseny. Des

que 1es ruines han estat revalorades i reivindicades, fet
posterior a Ia redacció de1 pla per al creixement urbá de

Ribes Roges, fa ciutat té plantejat eI problema del conflic
te entre l'interés científic i cultural de 1'estudi i 1a

conservació de 1es ruines i els 1egítims interessos dels
propietaris i veins de la zona. Només un estudi racional
des d'un punt de vista de la gesti.ó urbanística i un acurat
disseny urbá i instal.lacions podran resoldre satisfactória
ment el problema. ADARRó pot esdevenir un exemple d'actuaci
de l'administració púUtica en aquest difíci1 camp de 1'ar-
queologia urbana.



0h 01' f{avent partit observem Lrn edif ici altívo1 que fou concebut
com una'inversió hotelera. Recordem aquests contorns com eren
anomenats pels nostres pares: ELS MUNTS DE SORRA.

0h 10' La TORRE DE RIBES ROGES está situada a Ia riba dreta d'on
desguassen 1es aigües del TORRENT DE LA RAMUSA o de SANT JOAN

Fou construÍda 1'any 1874 durant 1a segona gerra carlina. Ha

sofert váries reconstruccions que han desvirtuat e1 seu aspec

te original.

0h 15'EI monument a Francesc Maciá, obra d'en Rafael Subirachsr €s

troba al capdevall de la rambla, gue correspon més o menys

amb 1'antic Camí Gran -el Camí Xic correspon al carrer del
Gas-, si be en el- darrer tros decantava cap a ponent, per l'
l'actual carrer de Ferrer i Vida1. De fet, aquestcamí, en ar-
ribar a mar, delimitava dues zones marineres: e1s de1 TRAJO

DE LLIIVANT i els del TRAJO DE GARBÍ; entre 1a mainada aquesta
divisió era encara més arrelada i decidia eI bándol on hom

s'havia de situar en els enfrontaments que se succeien a dia-
ri.

0h 22. PonT sobre CI TORRENT DE LA PIERA.
(1957), C1 TORRENT DE LA PASTERA,

ha el carrer Canáries -1loc que d'
LA GUINEU-, fou desviat fins a ent
molt aprop d'on ens trobem. Davant

En construir-se e1 mol1
que desguassava on ara hi
antic s'anomenava EL CAU DE

roncar-se amb e1 primer,
nostre LA FAROLA, del 1903

0h 24 El MoLf DE MAR fou construit 1'any 180I per Francesc Terres,
de Sant Martí Ae Riudeperes, amb 1'objecte d'aprofitar la for
§a de 1es ones; actualmentr €rl runes, resta a més de cent me-

tres de vora mar degut a la gran acumulació de sorres produi-
da per la construcció del mo11 i que ha donat l1oc a la PLAT-

JA DE LA FARoLA, ajuntant-se a 1a fi amb 1a PLATGETA DELS FRA

RES. Davant LES ROQUES ALTES de1 turó de' Sant Cristóf ot r ür'r

tal Lloveres féu construir uns dipósits per a viver de mariscs
peró la ferma oposició de 1a gent de la platja el feren desis
t i r i les instal- . lacions restaren abandonades; f inciret , peró,
restá en 1a ment de tothom amb 1"'apodo" d'aquest home: el
VIVER D,EN NAGO.

Baixem a tocar sorra i pugem seguidament per unes escales que

són f inici d'un caminoi costaner, penjat sobre les roques.
0h 26
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0h 30'

0h 36

La PUNTA MABRERA és el primer escull on peten 1es onades;
conserva a sobre seu un fortí o búnquer de la darrera guerra.
El- sortint que ve seguidament és la PUNTA ESCORREGUIXES. I,
encara més enI1á, el FOGó DE eILLO, p€r 1a similitud de 1es
roques amb 1'estri de tres peus que fa de fogona.

E] XALET DE LA SAL és una edificació situada entre la via
férria i les Roques. El nom ve d'una botiga de telxits que

era situada al carrer Unió que pertanyia a1s matei-xos amos.

Un réto1, peró, indica "Vi11a Begoña". nesprés caf resseguir
el litoral cap a la PUNTA LLARGA o DELS COLLS.
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I
La Platja de Ia Farola,
sorviL la Platgeta dels

en guanyar terreny a la
Frares. A primer terme,

mar, ha ab-
ia Punta Mabrera

0h 40'Bufador. CurÍós fenómen natural més apreciable en dies de mar

gruixuda. Es troba sobre un roquissar d'escás pendent.

Oh 42'EL SAFAREIG. Caseta que guardava la boca d'un pou d'absorció
d'aigua marina que era canalitzada fins Ia propera CASA DELS

COLLS. En aquest punt entrem en el terme de Sant Pere de Ri-
bes.

0h 43'El RACó DE SANT JoRDr, sota nostre, és un petit entrant que

formen les roques. Desprésr 1'espai entre 1a via deI tren i-

la costa es redueix; observem com el §oI ha estat al-terat re-
centment per les obres de protecció de la via que ha fet la
RENFE: aquests canvis no aporten mai res de bo a la natura.
Així doncs, a sota resten la PLATJA BELÍS, 1es ROQUES D'EN

ROC i 1A CALA DEL BARCO.

0h 50'El PATI BLAU és un topónim poétic que hom doná a un a1tre
petit entrant que formen les roques formant una be1la racona-
da. En aquest 1loc acaba la 1ínia divisória dels termes de

Sant Pere de Ribes i de Sitges.

Oh 52'PUNTA DE L'OMBRA. Poc més endavant, a sota, la Cova del Gas-
par. Davallem fins a una petita cala, la PLATJA DEL GASPAR

o DEL TANCAT, tancada entre roques i el mar per horibzó. b



0h 56'La PUNTA RALDIRIS o MORRO DE GOS és 1'escu11 següent; se$ui-
dament ve 1a PLATJA RALDIRIS. fopónim provinent d'a1gun per-
sonatge geltrunenc -recordem el- carrer Raldiris-.

th 00' Seguim 1a costa remuntant per un corrÍo1et cap a Ia PUNTA

GROSSA; a sota, una roca aillada rep e1 nom de EL ROVELLó, o

bé LA GUARDIOLA, i encara L'OLIVA -a1s pescadors de canya

els hi costa ben poc donar nom a totes les coses-.

rh 03' Ens trobem sobre el turonet de la Punta Grossa.rlcn recorda
quan en aquest indret es filmá una seqüencia d'una Pel.1ícula
de pirates; molts vilanovins feren d'e><tres...
Ara baixem 11eu§erament tot passant sobre e1 segon túnel del
tren. Refusem la primera pista a 1a dreta, peró no Pas la se-
gona, a la mateixa má. EI camí, gairebé carener, fa de bon

transitar mentre puja lleugerament. De 1a part més enlairada
parteix un senderó Poc visLós que mena a una barraca molt
amagada que rep el nom de BONS AIRES. No ca1 anar-hi

Cruilla de camins; trasPassem 1a pista transversal peró, ben

seguit, encetem un corriol a 1a dreta que remunta decidit.
Resta a 1a dreta el FONDO DE LES MESQUITES. Aquest contrafort
que pugem és Ia serreta dels P.aranys de les Mesquites, nom encertat

si ens fixem en eI seguit de paranys per a matar ocel-Is que

hom hi ha disposat. La zona apareix Parcialment cremada de-
gut a un incendi recent que sortosament no ha malmés exces-
sivament f indret. (mesquita té e1 significat de femta).

Assolim e1 punt més enlairat de la serreta esmentada, a 85

metres d'a1gada, des d'on coPsem una bella Panorimica de la
nostra comarca -especialment sobre la nostra vila i el seu

port-, i Les Roquet€s- r també a llevant -Sitges i e1 tqassís

del Garraf- i a tramuntana -el Montgrós-. Si tenim paciéncia
en buscar a terra ben segur que hi trobarem cerámica ibérica.
Som a 1es envistes de 1a urbanització MAS D'EN SERRA, peró

no arribem a tocar el vial que tenim molt a Prop; aixó no ens

priva d'haver de passar durant breus moments entremig d'una
zona plena d'immundícies.

Ara torcem a la dreta Per enllagar amb 1'antic camí reat
que anava de Vilanova a Sitges, 9Ue davalla lleugerament Per

la mateixa carenai aquest lloc ha perdut recentment el seu

encant degut al tallafocs que indiscriminadament s'hi ha o-
bert; a desgrat.d'aixó conserva perfectament e1 seu tragat

6

th 08'

th 12'

th L4



entre marqes i és bonic
perd 1a seva Iesomia t

l-a ment re davall,em amb

quan s'endinsa en

es bifurr;a. Opt-em

més pendent, per un

e1 bosc. Despres,
per torqar a la dre
cor r iol emboscat "

th 20

th 24'

th 40'

Fem cap a ]a pista, que seguim a 1levant. Poc més en11a re-
fusem un trencall a la dreta que mena vers la costa.

Arrrbem a un collet, en una cruilla de camins. A la dreta
en surt un que puja fins a1 PUIG DEL CODOLET i que després,
miLianeant un corriol, davalla fins a vora mar passant per
sobre de1 tercer túne1 def tren.
Des d'on som se'ns obre una bella panorámica del PLA DE MI-
RALPEIX -que hom ha habilitaL com a camp de golf- i Sitges,
a] fons. Continuem de dret per un camí menys fressat i p1a-
ner, que déu ésser molt antic si ens fixem en e1 desgast de

1a pedra pel pas rodat dels carros.

QUADRA DE I,IIRALPEIX . E1 1loc exhala una acollidora placidesa,
11uny de1 brugit urbá. L'edificació es troba en ruines, eD

un estat tan avangat que sembl-a ja irreversible. La porta
d'ingrés -una arcada de mig punt amb dovelles de pedra- está
extraplomada i amenaga caure; una altra arcada de pedra dóna

accés a la base de 1a torre de defensa. L'interior de 1a ma-

sia está parcialment ensulsiat i no dóna gust d'estar-se-hi
gaire estona a dins; darrerament déu haver-se utj-litzat com

Des de la Punta Grossa observem, a primer terme,
ris o Morro de Gos, després la Punta de 1'0mbra r
ga o dels Colls, amb la masia dels Colls sobre la

la Punta Raldi-
la Punta Llar-
via de I t-ren.



th 57

,;-iir (-orral cl 0 br'l;t,iar, clonc.s ()ncara Ili vt:ie.m patllar il lt,¡r,,. "l
i

I44' En clirec:ció ,¡ miqcli¿l i havent pa.iis¿tt un corralot enrunal , 
i

arribem a Ia rorre clel MoLf DE VENT, edificació larriana clc 
I

pedra vrsLa que es mant-é en un relatiu bon estat de con.ser- 
I

vació. L'Lnterlor és net i acollidor; 1a volta és inLeres- i
I

sant, rr-,.so1l-a amb mit ia esf era rebaixada, de pedra vista. 
I

Ara, com si t--ornessim enrere, agafem el camí que de SiLges i-l
mena a 1'ermita de la Mare de néu de Grácia; la pujada és 

I

I

suau alhora gue disposa d'una vista excel.lent sobre el p1a 
I

i l'exr-ens Mare Nostrum. Una seca giragonsa t, al cap de 
I-l

poc, assol im un col let secundar i : torcem a l-a dreta en di rec-l
I

ció a1 castell per un senderó ben fressat

CASTELL DE MIRALPEIX. HisLóricament ben documentat pero ac-
tualment un amuntegament- diforme de pedres. Només alguns
trossos de paraments, una fj-nestreta d'espit11era, una sitja,
i, més pedres... A desgrat del seu poc valor artístic cal vi-
sitar-1o per saber apreciar i estimar els nostres valors més

Propers.
E1 primer document históric que esmenta el- 11oc de MIRAL-

PEIX és datat a 1'any 1057 en el qual és infeudat Arnau Arlo-
ví com a senyor de 1a torre de Miralpeix. En són donadors el
bisbe Gulslabert, el seu cosí Mir Geribert, 1'esposa d'aquest
Guilla, i e1 fill d'ambdós, Bernat Mir. La torre consta dins

e1 cavaller Arnau es compromet a recons-

l-a Quadra de MiraJ.peix(Sitges), en un estat ruinós molt avangat



bruir-la, ja que es trobava en estat ruinós.
En un document sense data -que Pot situar-se entre e1s

anys I060 a 1120-, s'esmenta 1a "quadra de MiraJ-peix" com a
possessió, entre d'a1tres, de Ramon Mir, fill de Mir Geri-
bert,. €D el mateix document s'esmenta 1a Geltrú. En el 1175

Ramon de Miralpeix fa testament, nomenant marmessor e1 seu

germá Bernat de Miralpeix. E1 I183 són infeudats e1s cas-
telLs de Ribes i Sitges a Arnau de nibes; una de les fites
costeres d'aquestes possessions era Miralpeix. E1 1189, Ber

nat de Miralpeix fa donacions al monestir de Santes Creus,
que eI seu germá havia deixat en testament a dit cenobi.

Un documenl amb data incerta, entre eI 1203 a 1204r €s-
menta per primera vegada e1 caslell de Miralpeix amb motiu
d'un plet entre Pong de Blancafort i Guillem i Pong de Ri-
bes. Aquests últims eren acusats d'actes d'usurpació a Mira
peix i Vila-roja(aquest últim 1loc hom l'identifica amb e1

Clot dels Frares i altres amb Les Torres). En el document

es diu que Guillem de Ribes, d'acrod amb Gombau de Miralpeix
feu cavar valls i reforgar e1 castell d'aquest úttim, €f
qual estava enemistat amb Berenguer de Castellet i Aimerich
d'EspielIs, eIs quals, aI tombant de 1'any 1190, assaltaren
e1 caste11, saquejant-1o i destruint-1o, amb un total desin
terés per part de Guillem de Ribes. El fet ocasioná una so-
nada picabaralla familiar dels Ribesr 9ue cuejava encara a1

cap d'alguns anys amb intromissions jurisdiccionals en e1s

subfeudes de Vila-roja i Miralpeix.
En e1 testament de Ponq II de Ribes, datat el 1258, 11e-

ga al seu nebot, B€renguer de Ribes, e1 feude del castell
de Miralpeix, entre altres. El 1303 és concedit e1 feude
dels castells de Ri-bes, Sitges i MiraLpeix, a Galceran de

Ribes, fill de Berenguer i Elisenda. A Galceran de Ribes el
succeí e1 seu fill anomenat també Galceran, al qual concedí
el feude dels seus castells en testament datat e1 1334. Des

de 1'any 1382 al 1387, el castell de Miralpeix estigué en

mans de Bernat de Fortiá, com al-tres castells de 1a comarca

que es feu seus aquest intrigant personatge.
E1 1390 el rei ven a la Pia Almoina Ia quadra de Miral-

peix, així com la totalitat de castells i quadres del terme

de Sitges. el cap de vint anys s'extingia el senyoriu de

Vila-roja i Miralpeix, adquirint 1a Pia Al-moina e1s drets
sobre e1 castell de Miralpeix, senténcia que és confi-rmada

1'any següent, e1 14It. EI 1413 és signada una concórdia
entreels jurats i Universitat del castell de Sitges, i par-



ticulars del castell de Miral-
peixr €rl 1a qual aquest úttim
11oc s'incorporava def initiva.-
ment en el terme jurisdiccio-
nal de Sitges, coincidint e1

fet amb 1a decadéncia dels
feudals de Ribes.

Prosseguim la caminada da-
vallant per un altre senderó
fins a 1'esmentat collet.

2h 01' Passem a l'altre cimal ve

de lOO metres d'aItitud,
quatre metres inferior al
de1 caste11. S'hi troben
les restes del far dels
avionsr uná torre escacada ben característica i que tots hem

observat moltes vegades. Ara es troba fora de servei, sj- bé

al seu interior hom hi ha ostatjat una estació transformado-
ra d'electricitat. Veiem a terra, també, les restes d'una
antena de repetició per a1s radioafeccionats.

2h 02'r,'ermita de la MARE DE oÉu DE GRACIA es troba a sota mateix
de 1'esmentada torre. Es manté 1'edificació en bastant bon

estat r rnálgrat eI pi que 1i ha crescut a Ia coberta i a 1a

mancanga de la porta d'entrada; a dins, inscripcions per a

tots e1s gustos, principalment amoroses.
Deu el seu origen a un fet de la reconquisLa segons conta

Tafalla. EI I de setembre del L662r mentre el vicari de ni-
bes celebrava missa a la cape11a, hi penetrá un llamp i cau-
sá sis morts.

EI 1936 fou desvastada: cremaren la imatge i una gran
quantitat d-ex-vots que hi havia a Ia placeta de 1'ermita.
L'estructura no sofrí danys irreparables.

Nostra Senyora de Grácia era invocada pels mariners quan

es trobaven en peri1l de naufragi, i pels gui, tenint fami-
liars en viatge de negocis a 1'altra banda del mar, espera-
ven notícies amb ansietat. Tots e1s anys s'hi acostumava

celebrar una missa en e1 dia de la festa de Sant Marc.
Ara remuntem novament fins a la torre per encalgar un

corriolet que segueix la carena vers a Ponent.
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Planta del Castell de Miral.peix
segons un dibuix d'A.Ferrer(1966)
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Ermita de la Mare de
ya, sobre Miralperx.

Déu de Grácia(Sitges)
Actualment estb molt

, edif,icada dalt Ia muntan-
deixada i f,ora de culte.

2h 06 Cotl de Miralpeix. Des d'aquí gaudim d'una bona vista sobre
el Fondo del BERCOC, en e1 vessant septentrional, i del PIa
de MIRALPEIx en el meridional. EI corriol segueix emboscat,
virant més tard a 1a dreta fins arribar aI Pla de 1'Agutzile

2h l0'p1a de 1'AGUTZILETT €o una cruilla de cinc camins. Refusem

els que menen al Mas Pasqualí o bé als vials de la urbaníLza
ció tqas d'en Serra, també e1 que s'endinsa a 1a vinya,'així,
doncs, emprenem 1a direcció NE pel camí que davalla per Ia
petita vall i que hom anomena PUJADA DE SANT AGUSTÍ.

2h t4'

2h 24'

Cabana de vinya sota dos pins de bona mida. No massa lluny,
a la dreta, observem unes ruines que no hem identificat; a

prop s'hi troba un cocó, tapat amb una pedra, conegut per Ia
Cisterna d'en Bercoc. Ara no pretenem acostar-nos-hi i se-
guim e1 camí fondo guer més endavant, S€ situa a 1'obaga del
turó del castell, mentre s'endinsa en eI bosc: una bel1a pi-
neda.

El camí transcorre una estona paral.lelament a la carretera
abans d'arribar a 1a masia de CAN GIRONA. L'edificació ha

estat arranjada fa poc temps. Tot i agafar el camí de sobre
1a masia, som escridassats pels lladrucs de dos o tres gos-
sos. Seguim faldejant el maLeix turó i, en una bifurcació,
seguim a 1 'esquerra.

t1



2h 38

2h 43

2h 41

2h 50

Arribem a 1a Masia
del REI, que ha esde-
vingut una casa de

fuxe; després de

transcórrer per un

camí enl-ai rat ent re
camps de sembrat.
Tot seguit fem cap a

1a Riera de Begues,
prop ;a de 1a desem-
bocadura. Comprovem

com e1 camí antic,
despres de travessar
1a riera, resta com-

pletament embrossat,
obl- igant -nos a passa

pel camp de garrofer
de1 costat.

Fem cap a la carrete
Ld, a tocar de Can

Guixer i de 1'entra- Molí de Vent, prop de Ia Quadra de Miral-
peix. Edificació tardana de pedra vista.

da del Cámping Sitgesl Segurm uns pocs metres Ia carretera
cap a la vi-la. Torcem a 1'esquerra per un camí, entre uns espo-
nerosos arbres plataners, que era 1'antiga carretera de Vila-
nova i 1a Geltrú a Sitges i que restá i-nutilitzada en cons-
truir-se e1 pont nou sobre la via.

Creuem la via del trenr gue resta a Ia dreta del camí, posant

hi molta atenció. Seguim un tros més la carretera, creuant-1a
així que podemr proP del- restaurant La Masia.

ERMITA DEL VINYET. Fi de f itinerari de la primera etapa. Hom

pot adquirir postals i goigs dedicats a 1a verge.
E1 santuari es troba documentat des de1 1L74. S'hi venera

1a imatge de 1a l4are de Déu, segons la tradició marededéu tro
bada, sedent amb el Fil-1 a la falda en actitud de beneir, o-
bra de la fi de1 s.XII o inicis de1 XIII. L'església fou re-
construida en diverses ocasions i en una de les portes de I'
acLual edifici consta l'any I552; peró 1a major part del san-
t-uari és obra del L721 al l-733, dins 1'estil neoclássic, d'
una nau i capelles laLerals. ré mol-ts exvots i algunes minia-
t,ures navals. E1 campanar és riel tTl2. \Z
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Toc¡nt I¿ V¡l¡ Bl¡r,cr
rl ph vcrd-mrregdí,
i dcs d'un ccp vcí,
l¡ vcu mér dolge i fr¡ncr
cs v¡ dcix¿r rcntir.

Qen cl c¡vi l'¡ixede
dc l'Ir¿b cmbrunit,
havie ie cmmudit
l¡ vcu imm¡culede,
pcrdude cn I'infinir.

Ab¡ort pcr l'ígnia tcrra,
l'cscleu dcl ric Mili
l¡ usc¡ pcrfill
¡mb t'Inim quc no r'crr
dc no fcr fcine cn v¡.

Tots cls gr:¡p¡t! quc rrcie
¡cmbl¡vcn brosscr d'or,
dcrprcser d'un trc¡or
quc al llit dc l'agrc icie
emb rlctcigr dc cor. '

I ¡ la d¡rrcr¡ cn3run¡
dcl sot profunditzant
com d'un ro¡cr cscl¡t¿nt
florí une Vcrgc Brunr
ducnt fcsús Inf¡nt.

Colpit pcl gnn mimclc,
l¡ col'loci al ciJlcll
i sc I'cmportl amb cll,
un 3¡c pcr tabcrneclc,
fins l'rtri dcl caJlcll.

Fc¡vcnt¡ scnyonr i damcs.
¡mb rcdcs i brocats,
b¡i¡ercn aprcsr¡tr,
crcm¡nt llur pit cn flem"r,
pcr rcbrc cls rrribats,

I cn rr.curc l'erpitlcra
dcl covc dcl pe6és,
rothom qucdi rcrprés;
h imetgc ie no hi cm,
ni cep scn¡'rl dc rcs.

Senyon i c¡cl¡us torn¡rcn
plcAets vcr¡ cl vinyrr,
i cn comcnger ¡ prcg¡r,
un rMol bcll formarcn,
l¡ mI «.lc<lins l¡ mi.

EL
Y ETVI

CANTIC

Exccka mcrevcll¡ !

Le Vcrgc cls somrigué
on I'lrab vinyatcr
amb clvcc, pic i rclla
I'h¡via crtrct primcr.

El bn9 drct dc M¡rie
aparcgué crcapgat
pcr un cop mal donat,
mcs Ell¡ no cs planyir
tcnint cl Fill amat-

Llavon donant cxcmple
dc llur¡ mirífics vots,
cls sitgct¿n3 devots,
l'hi vrn airccar un tcmptc
ct més ioliu dc tots.

Hi ¡nI la pagcsir,
amb guenys d.f r"ut ..11..r,
intrépids mlrincr,
vclls, iovcs, minyonie,
hcreu¡ i ceb¡|eru.

En temps dc l¡ mrlure
dels tenyr i dclr sarmcnts,
o bé cn ch mrrs dolents
quc I'homc no dctur¡
hi crcixcn elr presents.

Finidcs llurs sofrcnces
li portcn cirirL
cls egreítr m¡l¿lts
i cn p:c dc prometcnccs
[)intrrr hiftori¡1.r.

D
N

LIn.r diuen , É,r trob.ll,,
rlcls scglcs quart, novi.. .

uns rltrcs, que rl dotzi
l'crcru la prcsentella
dcl nojtrc c¡nt dc fc.

Tant si lcs orimcrics
lcs brind¡ cn Fonolt¡"
com l'ínclit C¡oclli
en lcs Scqúéncics pie.r,
cl cultc s'elcrmi. 

-

Rodolcn lcs enyetlc.t,
amb bisbcs, purpurats
i humils bcncficiats
quc frn dc llur¡ clt¡dcs
iorns d'immort¿litatt

. V¡s dc lcr purcr ccndrcs
dcl bon Mossln foan;
rcpós dcl ceminant;
ci§tcrn¡ dcls plors tcndrcs;
conhort dc l'imigrentl

Gmbril dclr mrridargcs;
iardí dc crisantcms;
n¿vili scnsc rcms

;ñ ffii':.?,"fjij":fl:,
Rcssü dc Sabetincs;

pcsscbrc dc N¡d¡l;
rcflorimcnt anyel
dc cintiqucs divinc¡
din¡ cl dillun¡ pesquell

E§trcll¡ dc l¡ Vil¡,
diví farcll J'amors,
¡rgcnts, phtins i ors:
si cl núvol cs ocr6h
il'lumincu 

"1, 
.o.r.

Gcntils Clevcll i Rosr,
bcsrr pcl ccl rrrés blru:
assc¡¡urcu h pru
dcl ¡ol¡ on repos¡
cl voJtrc pcu suru!

Scnyorr rlc lcs vinycs
dc ccps exuber¡nt.s ,

9ue tots cls sit¡¡ctens,
lorn¡¡nt compe0cs ¡rin¡,cs,
s'e{limin com ¡¡crnrrns I

\tlr¡,lrr¡' .\olcr l"orrlctt!.

.\.il,,tlr,rliet ,lihut.t'a,lcs i 4rort,t.lcs l'.,' R. '¿lrtr.§ .§ol,¿tc §rf(;¡ \ ,tnq ,lcl \.',r,/,'r. Al( ilt tt
'r.<a'
$-9lNlvá"/7t§Ctr/.r,rr§y€aY/tsa#rN\T€rzH¿zñr,s\yry¡\hH-rJ"h,rs¡Énat*!Js1},^§,§r^r/nh\
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ITINERARI OPCIONAL DE RETORN

Partim del santuari pe1 maLetx 11oc per on hem arribat, pro-
curant ara no creuar 1a carretera. De fet, seguim pel carrer
que segueix paral. lelament 1a via férria.

0h 28

Traspassem la riera. Observem el- pont d obra vista que supor
ta e1 pas del ferrocarril. Ara, s'indica que e1 camí mena a1

camp de golf Terramar; segueix per la riba dreLa de la riera
fins que se 1j" ajunta un pont penjat d'ús privat per als got
fistes; aleshores s'esbiaixa un xic sense perdre 1a direcció
a1 mar. Quan hi arribem seguim paral.lelament la costa, ob-
servant la platja de grosses pedres arrodonides o marranes.

L'At1ántida és una discoteca singular, ben coneguda pels
gais. Creuem 1'aparcament de vehicles; passem pe1 darrera de

1a central depuradora i enfilem e1 corriol- que remunta el
roquissar, deixant enrere e1 P1a de Santa Margarida.

AVENC GEGANT. Gran obertura que es comunica amb el mar per
sota; és 1'anomenada COVA GEGANT, essent curiós veure com

1'aigua de les ones arriba fins a sota mateix, a uns deu me-

tres de profunditat. Aquesta cova potser és la més represen
tativa del conjunt de coves que ocupen aquest sector; són

Ies anomenades COVES DE SITGES (Cova Verdar Cova dels Códol-s

cova dels Musclos, cova Ensorrada, cova dels cargols, cova

Llarga, Coveta Occidental, etc ) .

0h 33

Visió de les Coves de Sitqes,
de la Punta de les; Coves.

l/+
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Aquestes cavitaLs es troben en les calcáries grises cla-
res pertanyents a1 Cretácic -Era Secundária-. Es tracta
d'antigues surgéncies mortes avui dia completament fossi-
litzades. En e1 comengament del període Cretácic, una

transgressió marina més important que d'altres anteriors
irradia des de les fosses oceániques properes. En aquest
temps es dipositen a Catalunya les masses més importants
de calcáries, formant*se váries serralades -en e1 geo-sin
clinar costaner, el massís de1 Garraf o bé e1s Ports de

Beseit- assolint en alguns 1locs espessors de més de mi1

metres. Aquestes calcáries són riques en foraminífers i
d'altres fóssils de 1'anomenada roca creta, rica en mi-
croorganismes.

Posteriorment aquestes coves, degut a1 moviment d'en-
fonsament que experimenta el massís de Garraf, foren par-
cialment ocupades per les aigües, 9ü€ originar.gn les ac-
tuals platges de pedres arrodonides. Pensem, peró, güe

durant e1 Quaternari aquestes cavitats se situaven a a1-
guns centenars de metres de 1a costa.

En restar inactives com a surgéncies -que deurien dre-
nar un extens massís avui dia desaparegut per 1'erosió-
foren aprofitades per 1'home com a habitacle. eixí ho

prova les diverses troballes fetes per experts i afeccio
nats de 1a comarca.

En la COVA GEGANT s'hi han trobat
pertanyenLs a váries espécies(aus:
peixos: orada; i mamífers: cérvol,
cavall i coni11.

La preséncia de 1'homa resta demostrada per les trobal-
les que s'hi han fet: recentment ha estat excavada la CO-

VA VERDA que proporcioná un interessant materi-al cerámic

15

restes fossilíferes
átiga, gra1la, merla;
bisont, rinoceront,



la cronologi a cle'l qu.rl englob;i un períodc
el Neolítit-" Final <¡ur'('orrc¡r;pon ¿lI l(.rcer
de Crist r rrI Bronzc,Mlg qLle es pot datar
i el 1300 aC. Les t-ro-
balles r:ealiLzades són

molt interessanLs espe-
cialment Lrn vas amb

peus -pollpod- amb de-
coració campani forme
del Bronze Antic i un

vas geminat- amb decora-
ció rnci sa pertanyent
al Bronze Antic. Aquest darrer tipus de vas és poc fre-
qüent a CaLalunya; únicament se sap de quatre exemplars
en tot e1 Principat. La cerámica del Neolític está repre-
sent-ada per un gran vas de 45 cm d'algada per 40 d'amp1a-
da máxima de forma globular decorat amb mamellons. fJ

0h 37'Des de 1a PUNTA DE LES COVES fitem una bella perspectiva
de1 penyasegat de les coves si girem 1'esgu¿¡denrere. Con-
tinuem resseguint la costa, sempre pe1 senderó més proper
al mar. Ara, peró¡ ño baixarem a 1es properes platges d'en
ROSERS i de L'HOME MORT, ocupada per nudistes -o naturistes
com en diuen ara- sinó que passarem ran de la via, observant
(sempre i en tothora) la repoblació forestal de 1'altre cos-

I ir Punt-a Grossa, agír f 
'ada des dcr

rtn rat,'ó de l¿l dret.a, l'anr:nrenut

16-

comp r,\ l; e Ii t r r'
mil.loni .llr,rnr;
(.nl-r(i cl 1500

Vu dc luao qlúuht
&1 Nalrdc FtDol * b
CmVort (ng. M'. A.
Pttit)
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0h 51 La PUNTA DE LA DESEN_

ROCADA és la propera
prominéncia que con-
tornegem. A cada pas

s'obren noves perspec
tives de la costa, a-
brupte i salvatge ma1

grat el-s danys irrepa
rables que la RENFE

ha ocasionat en millo
rar 1a seguretat dels
convois quan tot el
sobrant del moviment
de terres ha estat a-
vocat indiscriminada-
ment a la costa.
Ara s'obre la PLATJA

DE LA DESENROCADA,

rambé dita del CAGAR-

RITO,- sota 1a propera
Punta Grossa: E1 FO-

RAT DEL NOU MóN, ELS

GEGANTS que correspo-
nen a dos monólits,

La Punta de les Coves, des de la Desenrocada

EL RELLISCALL

és 1'exponent d'una munió de topónims que Ia gent ha anat do-
nant a aquests indrets, sobretot e1s pescadors de canya.

th 15'Som sobre el turó de Ia PUNTA GROSSA. Ara no ens ca1 sinó tor-
nar a creuar fins a 1'altre costat de la via, com ja hem fet
al matí, peró agafant la pista de 1'esquerra, en direcció a

LA MUNTANYETA -com si fessim un vuit (B)-. nf camí, planer,
segueix a mitja alEada fent els revols que 1'orografia 1i as-
senyala; correspon aquest sector a una zona de repoblació fo-
restal, amb arbres d'espécies diverses, algu.ns dels quals as-
soleixen ja una altura considerable.

Salvem un pas barrat per una cadena. Som molt a prop de la
MASIA DELS COLLS, anomenada també Casa de1 Mar. Davant una

cruilla hi ha una bassa plena d'aigua que convida a capbussa
se-hi; ens retenim i torcem a 1a dreta per sortir e1 més avi
possible de la finca privada. Havent passat e1s pilons d'obr
que donen entrada a 1a finca, torcem a l'esquerra seguint e1

r-
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a
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th 37'

camí carener de la serreta que e1s vilanovins coneixem per

LA MUNTANYETA -forada popular on s'acostumava anar a menjar
1a mona-.

1a dreta resta un dipósit d'aigua potable que a voltes
sobreeix. Després de tornar a passar una cadena fem cap

un revol d'un camí més fressat: és e1 cAMf DELS CLoTs.

A

se

en

th 43'Pont peatonal sobre la via del tren, resolt amb una gran
jássera de formigó armat. Qui no es recorda d'aqueII pont
ruinós que amenagava caure durant tants i tants anys?.
Havent-1o passat guaitem una altra bigota que era 1'origina.

.per formar el pont nou peró 9u€r en col.locar-ser caigé
sobre 1a catenária de1 tren i es féu malbé; ara, ja hi está
bé per molts anys aquí -qui és eI viu que la treu?-.

lh 47'Ermita de SANT CRISTÓFOL. Hom pot ampliar la col.1ecció de

goigs tot adquirint els exemplars disponibles, obra d'en
Ricard Vives i Sabaté.

L'ermita pertanyia a Ia rectoria de 1a Geltrú, peró en

1a reconstrucció de1 I868 fou incorporada a la parroquia
de Mar. o'antiga fundació, hom sap que e1 1505 que era ró-
nega, i sense ermitár €s reconstruí a fi d'evitar 1a seva

ruina. Serví de llatzaret durant la pesta dels anys I65I-52
E1 I788 es beneí t'e0i.fici actual. Afectada per les 11eis
desamortitzadores fou venuda en púbtica subhasta el 1873 i
e1 nou propietari Ia torná a restaurar. El L920 comengá la
urbanització de1 turó de Sant cristófo1 i 1a benedicció a-
nual de cotxes automóbiIs. Aquesta ermita marinera fou 1'ú*
nica església de1 terme que es respectá 1'any 1936 i així
es conservaren dues grans pintures -Sant Antoni de pádua i
Sant Francesc D'Assís- procedents de l'antic convent dels
caputxins, 1a darrera, obra d'entoni Viladomat. Vers 1'any
L944 l'ermita fou adquirida Pe1 filósof Eugeni d'Ors, e1

qual hi féu construir un habitatge, adossat a Ia faqana de

migdia de 1'ermita, casa on morí (1954). En vida hi fundá
1 'académia de1 Far de Sant Cristófo1.

Ih 50'Pont sobre el torrent de 1a Piera. Punt d'encreuament de

f itinerari.

2h 00' Monument a Francesc Maciá. Considerem f itinerari acabat

1B
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