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Presentació

Cinc anys i... Chunido 2
Sembla com si fos ahir i ja fa
quasi quatre anys que presentàvem el primer número de la nostra publicació que porta per nom
“Chunido”.
L’elecció d’aquest nom es deu a
que la primera menció escrita en
què s’anomena el nostre poble és
amb aquesta grafia llatina, CHUNIDO, tenint en compte que la
CH es pronuncia com una “C”.
És un document molt antic,
sense data, però es creu que és
del 929, quan el comte Sunyer de
Barcelona va ocupar, reconstruir
i repoblar l’antiga ciutat romana
d’Olèrdola i va fer redactar en un
document tots els llocs i topònims
coneguts que en conformaven el
seu ampli terme.
Després del gran daltabaix
que va suposar la invasió del cab-

dill Al.Mansur el 985, els comtes
barcelonins el 991 van tornar a
reocupar la ciutat, i el bisbe Vives de Barcelona, consagrà aquest
mateix any la nova església del
castell. En l’acta de consagració hi signen els comtes i diversos dignataris, s’hi fa constar que
s’acompanya un document antic
– el del 929 – on consten els llocs
que conformen tot el territori del
terme del castell d’Olèrdola.
Fet aquest preàmbul, aquests
últims anys la situació política i
econòmica lluny de millorar, s’ha
mantingut estancada, però malgrat totes les dificultats seguim fidels en el nostre projecte de recuperar la memòria història i social
del passat de Cunit.
Agraïm l’ajuda del nostre
Ajuntament, que a través de les
regidories de Cultura i Patrimoni

ASSOCIACIÓ GRUP D’ESTUDIS CUNITENCS “DELMACIO DE CONITO”

suporta les despeses dels distints
conferenciants que cada trimestre
ens alliçonen en diversos temes
desconeguts i relacionats amb la
nostra vila. En aquest número
trobareu diversos articles inèdits,
reportatges d’actualitat malgrat
tractar-se de temes de diverses
èpoques.
Tenim la mateixa il·lusió del
principi, i l’empenta i els ànims
continuen intactes, malgrat l’edat
que no passa en va per a ningú.
Esperem que els puguem conservar i mantenir encara en el futur
immediat, gaudint al mateix del
vostre ajut i confiança.
Gràcies a tots una vegada més.

La Junta Directiva
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Aspecte de la sala en la conferència “La repressió franquista a Cunit” a càrrec de la catedràtica d’Història de la UB, Queralt Solé en la pasada
Festa Major de hivern.

La Junta
L’eufòria del primer moment,
gener del 2012 quan érem vuit
membres a la Junta Directiva,
president, vicepresident, secretari, tresorer i quatre vocals, s’ha
perdut en el transcurs d’aquests
últims anys. Des de 2015, hem
passat a quatre directius, el mínim
de persones que permeten els estatuts segons la llei d’associacions
de la Generalitat de Catalunya.
Actualment les persones que
formen la Junta són:
President: Jaume Casañas Mestre
Secretari: Daniel Coll Olivè
Tresorera: Carme Vera Bastidas
Vocal: Manel Estaran Roca
Les baixes esmentades abans
en alguns dels càrrecs de la junta, varen ser per motius diversos:
Canvis de domicili, problemes
laborals... i, en alguns casos, fins
i tot, per discrepàncies ideològiques, malgrat que sempre hem
procurat ser apolítics. Hi ha hagut
una mica de tot.

sones a l’Associació del grup d’Estudis Cunitencs.

EL BLOG DE L’ENTITAT

Conscients del poder de les
noves tecnologies en el món de la
comunicació hem creat un blog
(“ Delmacio de Conito-Grup
d’Estudis Cunitencs- WordPress.
Com “) en el que periòdicament
– almenys una vegada al mes –
anem publicant diverses notícies,
comentaris i imatges sobre el present i passat del nostre municipi.

QUÈ HI TROBAREU?

Ens agradaria poder publicar
aquestes notícies en format paper
a la nostra revista “Chunido” amb
més assiduïtat, però el fet de ser
una associació modesta i sense
ànim de lucre, ens obliga necessàriament a publicar i descriure
en un blog les diverses novetats
que es van produint o que anem
trobant en la nostra recerca d’ar-

xius de la comarca o amb converses amb persones grans del poble
i també de les viles veïnes, ja que
en certa manera van tenir sempre
algun tipus de relació amb Cunit.
A part, també procurem informar sobre les nostres activitats
per mitjà dels petits butlletins trimestrals que procurem distribuir
pels comerços locals.
Ja ho sabeu! Si esteu interessats o sou prou sensibles amb la
cultura cunitenca, obriu l’enllaç
de Google detallat més amunt.
L’esmentat blog és obra del
nostre col·laborador Jordi Catalina Vera, resident a Barcelona,
que administra amb molta cura
la maquetació i la implementació
d’aquest, i hi “penja” totes les notes i imatges que periòdicament
procurem fer-li arribar.

Els canvis a la junta no propicien l’augment del nombre de socis, Tampoc ho fa que, en alguns
casos, els socis existents incompleixin el pagament de la quota de
l’associació, o bé que tinguin una
actitut de desídia i deixadesa cap a
la feina de l’associació.
Aquestes traves fan que cada
any que passa siguem menys per-

L’orquesta Yolanda de Solivella, va venir molts anys a tocar a les Festes Majors de Cunit, estudi
desenvolupat al llarg de sis capítols en el nostre “blog”.
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Etimologia

El nom de Cunit
Sobre l’origen del nom de Cunit se n’han dit tota classe de teories, fins i tot, n’hi ha que arriben
a proposar autèntiques bajanades
com a fer derivar-lo de Conill,
sense cap mena de base o estudi
científic.
En primer lloc, cal dir que es
tracta d’un topònim. La primera
vegada que surt esmentat en un
document escrit és l’any 929, quan
el comte de Barcelona Sunyer I,
va repoblar l’antiga ciutat romana
d’Olèrdola.
A l’hora de fixar els límits geogràfics d’aquesta ocupació – arribava a tenir 200 Km² – va fer
constar en un document tots els
noms dels accidents geogràfics:
rius, torrents, rieres, coves i arbredes que li van detallar de paraula
els habitants de la zona i que guardaven en la seva memòria.
Així doncs, els escrives comtals es van limitar a posar per escrit en un document tots els noms
que els hi anaven detallant els pagesos i pastors que anys abans havien començat a repoblar aquesta
perillosa regió que feia de frontera amb els àrabs de Tarragona i
Tortosa.
En aquest document que el
Comte encarregà, es troba descrit
el terme del castell d’Olèrdola per
la part de ponent i ens en dóna la
següent traducció:
“i així va pel Puig de Muntanyans (entre La Ràpita i l’Arboç),
va pel mig del Puig tocant a l’alzina que hi hagué i així va a la Salma
fins al forn i així va a la Molella i
així va a les porcìgoles (entre els
actuals termes de Cunit i Castellet) i així va per l’aigua de Chunido fins al mar”.

CUNIT significa CÒDOL
Queda ben clar que és un topònim que s’utilitza per assenyalar un lloc concret i que serà el
límit per ponent del nou terme
del castrum d’Olèrdola. Alguns
estudiosos han volgut interpretar
el tros d’”aigua de Chunido fins al
mar” com el torrent de Cunit.
Nosaltres pensem que el que
més aviat deu voler significar són
els aiguamolls, en aquest cas els
de Cunit, però força abundants
des del promontori de Santa Llúcia, a Vilanova, fins a Coma-ruga.
Ara bé, d’on surt aquest topònim de Chunido? Segons les nostres últimes investigacions filològiques i agafant com a premissa
que la CH en el llatí de l’època es
pronunciava com a K o C, sembla que el mot podria derivar del
llatí CONU que es tradueix com
a còdol (pedra rodona de diferents mides) i que arrosseguen
les aigües dels rius i torrents fins
al mar.
Si afegim el sufix abundancial
– ETUM –al nom original, obtindrem la paraula CONETUM que
seria un lloc abundant en còdols,
és a dir el topònim. Aquest amb
els anys, i per influència mossàrab, es convertirà en CHUNIDO o CONITO, tal com apareix
en els primers pergamins i escriptures dels segles X i XI.
Passaria com en el cas de Sitges. L’abundància d’aquests elements d’emmagatzematge (les
sitges) d’èpoques molt antigues
al voltant del castell i de l’església
del promontori on es va bastir el
poblament inicial d’aquesta vila,
va fer que hom acabés emprant el

nom d’aquest element constructiu
per batejar la incipient vila medieval.
Un cas semblant hauria pogut
passar a Cubelles. El nom actual
del poble podria derivar de les
cisternes de l’antiga vila romana
localitzada sota el castell. És probable que les cisternes donessin
pas a batejar-les com a cubells o
cubelles per aquests primers habitants de la vila del Foix. Així
d’aquesta manera tan senzilla va
quedar resolt el nom del poble.
A vegades les coses semblen
ser més simples del que pensem.

CHUNIDO lloc abundant
en Còdols
Tornant a Cunit recordem que
abans de construir – per necessitats de la Tèrmica – els espigons
que han retingut les sorres fins a
conformar les actuals platges, les
grans llevantades d’hivern sovint
devastaven les platges i les convertien en grans amuntegaments
de còdols de diversos metres
d’amplada, una alçada important i
grans extensions de llargada, amb
centenars i centenars de metres
per llevant i ponent.
Els més vells del poble encara
ho tenen gravat a la memòria…..i,
malauradament, saben que molts
dels actuals habitants de Cunit
no ho han conegut ni veuran mai
més.
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La llevantada d’hivern s’ha emportat tota la sorra de la platja, només queden els còdols. Una imatge que s’ha repetit contínuament al llarg de
molts segles a la nostra façana marítima.

Pedres Fogueres
La gran acumulació de còdols a la platja, conseqüència de
les fortes llevantades d’hivern, va
originar el naixement d’una petita
indústria ben artesana com van
ser les pedres fogueres.
A principis dels anys quaranta
molts joves de Cunit, principalment noies, van dedicar-se a la recollida de còdols. No tots valien,
havien de ser ben rodons i d’unes
determinades característiques de
color, composició i mides.
Després de plegats es guardaven en sacs i de tant en tant

passava un senyor de Vilanova –
el Tutusaus “matapobres” - amb
cotxe que després les enviava a
Barcelona.
Les pedres fogueres eren utilitzades per les pirotècnies per adherir-los una substància química
que un cop assecada i llençada la
pedra per terra, produïa una allau
d’espurnes i petits aspectes.
Eren molt emprades per a
festes i sobretot a les nits de les
revetlles de Sant Joan, Sant Pere,
Sant Jaume. A les tendes es venien
embolicades individualment en

un paper especial.
A Cunit qui feia d’intermediari i en guardava els sacs – a l’espera de ser recollits – era el Jaume
Vidal, el masover de Cal Nicolau.
Es pagaven pocs cèntims però que
per la joventut de l’època ja devia
compensar el temps que es passaven a la platja recollint els còdols.
Un petit estímul monetari
que cobria en certa manera les
seves minses despeses dels joves
d’aquell temps de tantes penúries
immediats a la postguerra.
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In memoriam

Marisa Ibáñez Milian en el record
La biblioteca va ser des del
seu inici el centre cultural i dinamitzador de Cunit ja des de l’any
1989 als baixos de l’edifici del Casal Municipal i després en la seva
nova ubicació al carrer de la Creueta.
De sempre va comptar amb el
privilegi de gaudir de l’experiència i empenta de la Marisa Ibáñez
Milian al capdavant.
A la seva tasca de bibliotecària la Marisa va anar incloent
l’organització de tota mena d’activitats, espais d’aprenentatge i
l’acostament de la cultura a tota la
població petits i grans. També va
col·laborar amb la nostra entitat

ajudant i cedint espais on divulgar
la història local.
A més, i per sobre de tot, es
va anar guanyant un lloc al cor de
tots els que la vam tractar i que
avui lamentem la seva irreparable pèrdua i el gran buit que ha
deixat. Malauradament la Marisa
va traspassar el 30 de maig passat
víctima d’una cruel i rapida malaltia.
Sens dubte la trobarem a faltar, per això li volem dedicar
aquest emotiu record amb un petit espai a la nostra publicació de
Chunido.
L i J Catalina

Dos anys d’excavacions

El jaciment ibèric de Puig Pelós
Mireia Sabaté Balada
Dani López Reyes
Cooperativa ArqueoVitis sccl
www.arqueovitis.com

1. Introducció
Tot seguit es presenta un avançament dels resultats de les excavacions arqueològiques efectuades
els anys 2018 i 2019 al jaciment
d’època ibèrica (segles III-I aC)
de Puig Pelós (Cunit, Baix Penedès), situat en un espai de propietat municipal, a pocs metres de la
Biblioteca Municipal Marta Mata.
Es tracta d’un projecte de recerca i socialització del patrimoni

arqueològic i cultural, impulsat
per l’Ajuntament de Cunit, dut a
terme per l’equip d’arqueologia
de la cooperativa ArqueoVitis i
implementat en el projecte de recerca: El canvi sociocultural a la
Cessetània oriental durant la protohistòria i l’època romano-republicana, dirigit per Joan Sanmartí,
catedràtic d’arqueologia del Grup
de Recerca d’Arqueologia Clàssica, Protohistòrica i Egípcia de la
Universitat de Barcelona.

2. Situació geogràfica
Cunit se situa a la façana costanera del Baix Penedès, en els
darrers contraforts de la serra-

lada Litoral, que, abans de desaparèixer, dibuixa una orografia
complexa i abrupte. Limita a l’oest
amb Calafell, al nord amb Castellet i la Gornal, terme de l’Alt Penedès, a l’est amb Cubelles, que
pertany al Garraf, i, al sud, amb la
mar mediterrània, amb un front
de 2,5 km de platja sorrenca i aigües tranquil·les.
L’actual recorregut de la carretera C-246 de Sitges a Calafell
marca pràcticament el límit entre
la terra ferma i tot el que eren les
maresmes del Penedès Marítim,
una zona baixa al costat de la platja inundada bona part de l’any per
les tempestes d’hivern. Es tracta
d’una zona amb grans recursos
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Situació del jaciment de Puig Pelós.
Fotografia aèria de l’any 1929 de Cunit i situació del jaciment a la
vessant sud del turó de Puig Pelós (J. Badosa ICC).

Situació del jaciment i indicació dels 3 sondejos realitzats l’any 2018.

com aus aquàtiques, pesca i recol·
lecció de recursos marítims.
La plana litoral està formada
pròpiament per la plana i la façana litoral que inclou la platja i el
rere platja. Antigament aquesta
consistia en una formació flexible
de dunes, matollar i d’aiguamolls
que feia de defensa davant dels
temporals de mar i de situacions
de pluges intenses, efectuant un
mecanisme natural de protecció
davant de les terres de conreu situades després.
El pendent és escàs, per això

Indicació dels diversos jaciments d’època ibèrica de Cunit:
1. Puig Pelós. 2. Corral del Castell. 3. Fondo del Roig. 4. Masia de Sant
Antoni. 5. Pla de Mar/Les Figueretes. 6. Salnoi/Can Moles 3 (Font:
ICC).

tradicionalment era una zona
d’aiguamolls i avui en dia l’evacuació d’aigües, sobretot els ruixats
d’estiu i tardor, s’efectuen amb dificultat.
El jaciment arqueològic de
Puig Pelós està situat a 1.200 m de
la línia de la costa actual, a uns 32
msnm i situat a uns 800 m a ponent del jaciment ibèric del Corral del Castell. Està emplaçat a la
vessant sud, mirant cap a mar, del
turó de Puig Pelós. Es tracta d’una
zona boscosa, a tocar el carrer de
l’Ebre, el carrer del Segre i els jardins Satorre-Pagó, si bé situada al

capdamunt d’una plana de conreu
-avui dia amb habitatges construïts a sobre- delimitada al costat de
llevant per un petit torrent -avui
sec- conegut amb el nom de torrent de la Creueta.
El paisatge actual de l’emplaçament on se situa el jaciment ha
sofert, malauradament, una gran
transformació per la pressió de les
construccions de les cases situades a l’est i l’oest, a més dels carrers i les voreres que l’envolten. El
creixement urbanístic va destruir
bona part del jaciment.
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3. Antecedents
El jaciment de Puig Pelós va
ser descobert l’any 1984 per Jaume Casañas Mestre, del Grup
d’Estudis Cunitencs Delmacio
de Conito, a partir de la recollida
superficial de fragments
L’any 2000, durant les prospeccions intensives realitzades
en el marc del projecte sobre la
Cossetània oriental de l’Institut
d’Estudis Catalans, es va constatar una dispersió màxima de ceràmica en superfície de 4.200 m²,
sobretot ceràmica comuna ibèrica
i una menor proporció d’àmfora
romana tipus itàlica.
Malgrat que el jaciment estava
inclòs a l’Inventari de Patrimoni
Arqueològic del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya i s’havia fet pública la seva
descoberta, entre els anys 2003 i
2006 es varen construir les edificacions i carrers actuals a sobre
d’una part del perímetre del jaciment, destruint-lo per sempre
més, sense cap control de seguiment de les obres ni cap excavació
arqueològica .
Durant una visita a l’indret
l’any 2017, amb en Jaume Casañas
i l’equip d’arqueologia d’ArqueoVitis, s’aprecià que els terrenys es
trobaven abandonats i sense conrear, amb bosquets de pi i afloraments de la roca mare, aspecte
que suggeria un alt grau d’arrasament del jaciment. Es van recollir diversos fragments informes i
una nansa d’àmfora ibèrica.
Arribats a aquest punt, es va
redactar i presentar un proposta d’intervenció arqueològica a
l’Ajuntament de Cunit, amb els
objectius d’avaluar el seu nivell
de conservació, establir la cronologia, les possibilitats d’estudi i la
seva implementació en el patrimoni cultural i turístic del municipi.

4. Excavacions de 2018:
la troballa de restes
constructives
Les excavacions arqueològiques es van realitzar el mes d’abril
de 2018 i van permetre constatar
un petit sector d’un establiment
d’època ibèrica (segles III-II aC),
gràcies a la troballa d’un mur de
pedra amb dos àmbits diferenciats on, en un d’ells, es va recuperar un conjunt de vint-i-sis àmfores fragmentades d’època ibèrica.
L’aparició d’algun fragment d’àmfora itàlica recollit en superfície,
així com els materials publicats
amb anterioritat del jaciment,
suggerien que el jaciment podria
tenir una segona fase d’època romana-republicana (segles II-I
aC).
Es van realitzar tres sondejos
arqueològics de forma manual
a l’indret. Els sondejos 1 i 2 van
resultar negatius, aflorava la roca
natural i l’estratigrafia estava composta per un nivell superficial de
sotabosc i d’humus vegetal. En
canvi, el sondeig 3, situat en el tall
de la vorera del carrer Ebre -just
en l’indret on en Jaume Casañas
havia localitzat més presència de
material ceràmic-, va resultar positiu (fig. 4). Es va documentar
part d’un mur de pedra corresponent a un habitacle o recinte
d’època ibèrica dels segles III-II
aC, on a sengles costats, nord i
sud, es definien dos espais amb
funcionalitats diferenciades, si
més no, a partir dels materials
recuperats. A la banda nord, els
materials ceràmics identificats
suggerien que l’espai podia complir les funcions de magatzem de
recipients tipus àmfora, que contenien vi, cervesa o altres productes. A la banda sud, en canvi, les
dades arqueològiques eren més
minses i amb poc material.
Sorprèn, tot i les reduïdes dimensions del sondeig 3, el notable conjunt de materials amfòrics

recuperats, amb un total de vinti-sis individus i més de set-cents
fragments d’àmfores ibèriques.
Respecte a l’origen d’aquests materials ceràmics, gairebé el 90%
del total responen a un origen local i pertanyen a ceràmica de producció d’època ibèrica (fig. 6). En
relació a les formes ceràmiques
que s’han trobat a la campanya de
2018 destaquen les vores pertanyents a àmfores ibèriques, de les
quals se’n recuperen un nombre
mínim d’individus de vint-i-sis.
Altres elements de producció ibèrica són els destinats a l’emmagatzematge, una tenalla petita, una
sítula i els relacionats amb el consum, com ara un plat i una gerreta bicònica de ceràmica ibèrica
reduïda. També hi ha representada la ceràmica de cuina feta a mà,
amb una base pertanyent a una
olla. Per altra banda, les produccions ceràmiques importades responen a un fragment de ceràmica
romana campaniana A de forma
indeterminable i dos fragments
informes pertanyents a àmfores
de vi de l’illa d’Eivissa, del tipus
púnico-ebussitana
Altres restes arqueològiques
es troben representades exclusivament per la malacofauna.
Les tellines o tallarines (Donax
trunculus) són l’espècie millor
documentada a Puig Pelós. Són
mol·luscs marins que viuen en
fons sorrencs, aptes per al consum humà i representen l’espècie
més abundant en jaciments ibèrics costaners penedesencs, com
per exemple l’Argilera de Calafell, la Mota de Sant Pere de Cubelles, Darró a Vilanova i la Geltrú
o la Ciutadella ibèrica de Calafell.
També s’ha recuperat un possible
fragment d’escopinya (Cardiidae).

5. Excavacions de 2019: la delimitació arqueològica del jaciment
Els treballs de la segona cam-
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1. Dibuixos arqueològics de diverses vores d’àmfores ibèriques de Puig Pelós (Dibuixos: Alba Castellano).
2. Àmfora ibèrica restaurada del jaciment de Corral del Castell.
3. Sítula o sitra ibèrica restaurada del jaciment de Corral del Castell.
4. Petit vas de ceràmica feta a mà del jaciment ibèric de Corral del Castell.
5. Dibuixos arqueològics de ceràmiques destinades a l’emmagatzematge, vaixella de taula i ceràmica de cuina feta a mà de Puig Pelós (Dibuixos:
Alba Castellano).
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panya es van focalitzar en l’obertura en extensió i delimitació
arqueològiques del jaciment, per
acotar al màxim el seu perímetre i definir la seva tipologia. Es
va netejar i obrir en extensió un
espai de 600 m² i, posteriorment,
es va delimitar manualment quatre recintes de planta rectangular
disposats en bateria en sentit estoest, així com un possible carrer o
espai viari per la banda nord (recintes 1, 2, 3, 4 i carrer C5), amb
una extensió delimitada de 210
m² (f
A la banda est, parcialment
destruït pel tall que mena al carrer Ebre, es dibuixa el recinte 1,
que conforma un espai de 12 m²
de forma rectangular. Ara per ara,
no ha estat possible identificar la
possible porta o accés del mateix i
és probable que no s’hagi conservat a causa de la parcial destrucció del mateix per la banda est. El
recinte 1 es correspon amb el sondeig 3 de la campanya de 2018.
Pel que fa al recinte 2, situat
entre els recintes 1 i 3, presenta
una superfície d’aproximadament
33,6 m² i una forma rectangular.
Per la banda sud no s’ha identificat, ara per ara, el mur de tancament en sentit est-oest, però
és possible que aquest punt estigui alterat per la presència d’una
acumulació de pedres d’època
moderna, que retalla i destrueix
els nivells arqueològics antics,
formada per pedres sense lligar i
amb materials moderns com plàstics. La porta o accés del recinte
2 es troba situat a la banda nordoest, amb una amplada de 0,60 m.
El recinte 3 es troba situat
entre els recintes 2 i 4, amb una
superfície de 15 m² i una forma
rectangular. L’accés del recinte, se
situa a tocar el carrer C5, amb una
amplada d’1,20 m. Per la banda
més occidental i en contacte amb
el recinte 3, es defineix el recinte
4, que no ha estat delimitat com-

pletament atès que els seus murs
continuen per sota del límit de
l’excavació de 2019 per la banda est. Caldrà finalitzar, doncs,
la seva delimitació en futures
excavacions. Ara per ara, l’espai
conservat presenta una superfície de 24 m². En aquest punt s’ha
procedit a fer un petit sondeig en
sentit nord-sud i s’ha procedit a
desmuntar el marge de pedra modern situat a la banda sud. Això ha
permès descobrir i delimitar part
d’un mur d’època ibèrica i certificar que la roca natural en aquest
punt apareix a una cota inferior,
la qual cosa suggereix una bona
potència estratigràfica, molt més
significativa que la documentada
en el sondeig 3 de l’any 2018 (recinte 1).
Per la banda septentrional
dels recintes, es conforma un espai d’aproximadament 2 m d’amplada on se situen les dues portes
dels recintes 2 i 3, que pot suggerir
la presència d’un carrer o espai
viari (C5). Aquest compren una
llargada de 21 m, que juntament
amb la seva amplada, conforma
un possible espai o superfície de
42 m², tot i que cal continuar amb
la delimitació en futures excavacions per corroborar la seva funcionalitat
Per manca de temps, no es va
realitzar l’excavació arqueològica
dels recintes identificats. Durant
la delimitació i extracció dels nivells superficials, però, es va recuperar un notable conjunt de materials, que actualment es troben
en procés d’estudi i els seus resultats no es presenten en aquest
escrit. La major part corresponen
a ceràmiques de producció ibèrica, principalment àmfores i en
menor mesura tenalles, una gerra
per al servei del vi (enòcoa), un
vas amb broc inferior per a la decantació de líquids, morters per a
picar i transformar els aliments,
etc. També apareixen materials
d’importació com ceràmica ro-

mana campaniana i àmfora púnico-ebussitana, entre d’altres. Cal
remarcar la identificació d’una
làmina de plom plegada dins una
caixa també de plom. Tot i que
la resta es troba actualment en
procés de restauració i d’estudi,
s’ha pogut obrir i comprovar que,
malauradament, no presenta,
aparentment, cap tipus d’inscripció o senyals d’escriptura.

6. El jaciment de Puig Pelós
Els treballs de delimitació i
excavació arqueològiques realitzades fins al moment, han permès
documentar part d’un assentament de reduïdes dimensions
d’època ibèrica (segles III-II aC),
que, possiblement, disposa d’una
segona fase romano-republicana
(segles II-I aC). Una part important del jaciment es va destruir
durant els treballs d’urbanització
i construcció dels habitatges de
l’entorn.
Entre les restes recuperades,
la majoria dels elements ceràmics
estan destinats al transport. Altres
elements de caire domèstic també
hi són representants (en quantitats molt menors), com l’emmagatzematge, els elements de vaixella de ceràmica ibèrica comuna
i de vaixella fina destinats al consum i la ceràmica destinada a la
cuina. Aquesta elevada quantitat
d’àmfores ibèriques recuperades
i la proximitat del jaciment de
Puig Pelós amb la granja ibèrica
de Fondo del Roig i el Corral del
Castell (Cunit), suggereix que tots
tres haurien pogut tenir una relació directa, amb unes funcions
productives i d’emmagatzematge
més o menys similars. Cronològicament, aquests jaciments haurien funcionat durant l’ibèric ple i
podrien formar part d’una xarxa
comercial implementada en una
organització territorial més àmplia entre la la zona costera i l’interior de la Cossetània oriental,
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Imatges aèries de Puig Pelós després dels treballs de delimitació de la campanya de 2019 i amb indicació de les caixes dels diversos recintes
(Imatges: Albert Garcia-Aerocat3D).
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on serien determinants jaciments
com la ciutat de les Masies de Sant
Miquel (Banyeres del Penedès),
la Mota de Sant Pere (Cubelles),
la ciutadella ibèrica (Calafell) o
Darró (Vilanova i la Geltrú).
Les excavacions arqueològiques programades al Puig Pelós
per aquest any 2020, han de permetre definir les característiques
principals del jaciment, perfilar
la seva tipologia i esbrinar si es
tracta d’un nucli agrícola de poblament dispers, com serien els
casos dels jaciments ibèrics de
l’Argilera i Camí de Montpeó a
Calafell, Mas de Bassa i les Albardes al Vendrell, en Corral d’en
Guardiola a Vilanova i la Geltrú i
Can Masalleres a Sant Pere de Ribes, o, en canvi, segueix patrons
similars al jaciment de Fondo del
Roig, amb una certa entitat i elements de complexitat estructural.

8. Equip de recerca
Descoberta del jaciment: Jaume
Casañas Mestre (Grup d’Estudis
Delmacio de Conito)
Direcció arqueològica: Mireia
Sabaté i Dani López (ArqueoVitis
SCCL i Universitat de Barcelona)
Ceramologia: Alba Castellano
(Universitat de Lleida)
Malacologia: Sergio Jiménez
(Universitat Paul-Valéry de
Montpellier)
Fotografia aèria: Albert Garcia
(Aerocat3D)
Participants: Joan Bernal, Sofia
Aldeco, Ángel Garcia, Roser
Hernández, Ramon Paraíso i
els alumnes de l’Institut Ernest
Lluch de Cunit.

7. Socialització de la recerca

9. Agraïments

S’han dut a terme diverses activitats de difusió i de socialització de la recerca arqueològica.

El nostre sincer agraïment a
en Jaume Casañas Mestre per la
seva costant dedicació en la defensa i la preservació del patrimoni cultural del Cunit. A la Regidoria de Turisme i a l’Ajuntament de
Cunit, així com a l’Imma Teixell,
dels Serveis Territorials del Servei d’Arqueologia i Paleontologia
del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya. A totes
les persones que han participat
d’una forma o altra en els treballs
d’excavació arqueològica.

Les excavacions arqueològiques al Puig Pelós i les restes
documentades relacionades amb
l’arqueologia del vi, han estat objecte de conferències a les darreres edicions de 2018 i 2019 de la
Xarel·lada de Cunit.
Durant els treballs al jaciment
de 2019 s’ha comptat amb la col·
laboració en les tasques de delimitació del jaciment dels alumnes de l’Institut Ernest Lluch de
Cunit. Els mesos de juliol i agost
de 2018 i 2019 s’han realitzat diverses rutes pel patrimoni d’època
ibèrica de Cunit, amb la visita dels
jaciments de Corral del Castell,
Puig Pelós i el Fondo del Roig.
Així mateix, s’han fet diverses
visites al jaciment a les escoles del
municipi.
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1462-1472 Guerra Civil Catalana - rebel o traidor

Andreu Bisbal, senyor de
Cunit, sota dues banderes
Pol Bridgewater Mateu
Doctor en història medieval Universitat de Barcelona

Vista del Castell i l’entrada principal des del
torrent.

Qui era Andreu Bisbal? És
personatge relativament poc
conegut. Sabem que era un donzell, l’estament inferior de l’aristocràcia catalana. Un donzell era,
normalment, el fill d’una casa
noble que encara no havia rebut
el grau de cavaller. Donzells i cavallers, els estaments inferiors
d’aquesta noblesa, solien disposar
de les rendes d’un territori reduït,
normalment format per un castell
i un o pocs pobles amb uns pocs
habitants. Per tal d’ascendir socialment, solien encomanar-se a un
senyor més poderós, intentaven
fer carrera eclesiàstica, emigraven als territoris d’ultramar de la
Corona (com Sicília o Sardenya)
o, significativament, s’associaven
amb la casa reial. La casa reial hi
comptava per enfrontar-se a l’alta noblesa catalana, com ja havia
passat al segle XIV. Una via que es
reforçaria durant el segle XV, i, sobretot durant els regnats d’Alfons
el Magnànim i el mateix Joan II.
Sabem, també, que Andreu
Bisbal era senyor de Cunit, tot
i que vivia a Vilafranca, llavors
una de les deu ciutats més grans

de Catalunya, amb uns 4.000 habitants. Es tractava, segurament,
d’un senyor absentista. Això vol
dir que posseïa el seu castell i que
tenia dret a rebre rendes sobre
el seu petit terme: és a dir, quedar-se amb una part de les collites dels pagesos, percebre drets
sobre les transaccions comercials
i la producció artesanal, alguns
monopolis (com molins, forn...).
També algun tipus de jurisdicció
(capacitat per mantenir l’ordre,
imposar multes...). A mitjans del
segle XV, però, Cunit era un poble
molt petit, depenent de Cubelles,
i les rendes que Andreu Bisbal en
pogués treure havien de ser ben
minses. Potser per això va tenir
una carrera militar i política activa, que, com veurem, el duria a
posicions de poder.
Així doncs, era un home políticament actiu, amb certa expertesa militar, com tan d’altres del
seu estament. Durant els primers
moments de tensió entre el monarca i les institucions de la terra,
es va posar del costat de les segones. El febrer del 1461 l’assignen
com a conseller del capità d’infanteria de l’exèrcit que vol aixecar la
Diputació del General per pressionar a Joan II, que acaba d’empresonar Carles de Viana:
Al molt honorable senyer
en Johan Ferrer, ciutadà de Barchinona, receptor general de les
entrades e exides del General de

Cathalunya. Molt honorable senyer. Per nosaltres e nostre consell són stats assignats e donats
consellers (...) al capità de la gent
de peu, en Bernat Johan Çacirera e n’Andreu Bisbal, donzells, als
quals havem scrit e dit que per vos
serà donat a quiscú d’ell servint al
mester sou de home de cavall, ço
és, LXXXX florins corrents per
tres mesos
De fet, Andreu Bisbal arribaria a l’exèrcit de la Generalitat,
comandat pel comte de Mòdica,
amb una carta de recomanació:
Al molt egregi senyor e strenuu baró, lo comte de Mòdica,
capità general de l’exèrcit del
Principat de Cathalunya. Senyor
molt egregi. Segons per altres sou
certificat, entre los consellers donats, axí a vos com al vezcomte,
és lo honorable en Andreu Bisbal,
donzell, lo qual de present va al
exèrcit. Rebreu d’ell jurament de
bé e lealment aconsellar-vos, e
après vos placia haver-lo en bona
recomendació, per quant és home
ab disposició e suficiència de fer
benefici e fruÿt, axí en la conselleria com en altres coses occorrents al èxercit...
Bisbal, doncs, va marxar a
unir-se a l’exèrcit de la Generalitat, tot reclutant homes pel camí.
La seva integració a l’exèrcit del
Principat, però, va ser una mica
accidentada. Passant per Vilanova i la Geltrú, alguns dels seus
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Imatges diverses de l’interior i de l’exterior del Castell. Arcs gòtics, parets molt gruixudes, escala senyorial per pujar a la planta noble amb detall del
embigat i les claraboies que li donen llum natural al pati interior.
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Els dibuixos dels soldats són obra de Francesc Riart.

Estàtua jacent de la tomba del rei Joan II al Monestir de Poblet

Palau reial de Vilafranca on les autoritats de la Generalitat es van reunir
dues vegades amb el rei per acabar amb les seves reivindicacions i posar
punt final a una guerra que va durar deu anys.
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homes van ser detinguts per les
autoritats de la vila, que no volien
que els seus homes s’integressin a
la tropa d’Andreu Bisbal. Això va
fer que els diputats de la Generalitat enviessin una carta demanant
el seu alliberament. No coneixem
com es va resoldre el conflicte,
però tot apunta que Andreu Bisbal i, potser, els seus homes es van
poder integrar amb èxit a l’exèrcit
del Principat sota el comandament del compte de Mòdica, que
el destinaria a reforçar les muralles de Lleida, una ciutat estratègicament clau per la seva proximitat amb Aragó, on es trobava el
rei. Andreu Bisbal, doncs, estaria
molt compromès amb la causa de
la Generalitat. Seria, però, aquest
compromís durador? En un ambient de radicalització creixent,
Bisbal replanteja les seves fidelitat. Un esdeveniment concret podria tenir un pes clau. A principis
del any 1462, Andreu Bisbal va
rebre una carta personal de Joan
II que va ser interceptada per la
Generalitat:
...e trobat una letra del Senyor
Rey per a mossèn Despens, capità
de la sua nau, e altra per n’Andreu
Bisbal, la qual no sabia de qui·s
era,l e aquesta he uberta, e vist
lo contengut en aquella, e hagut
causa de obrir les altres, e axí jo
he ubert les altres dues letres. Tramet-vos-ne les còpies...
No coneixem el contingut de
la carta, ni la reacció de la Generalitat, tot i que va seguir ocupant posicions de responsabilitat.
Consta reunit el febrer del 1462,
a Barcelona, a les avantsales de la
guerra, per debatre la qüestió remença, on ja s’agrupa amb els líders menys radicals i més propers

a pactar amb el rei.
En el moment de màxima tensió, durant el juliol del 1462, la
generalitat aixeca un exèrcit per
combatre contra el rei. Els diputats li envien una carta a Bisbal,
demanant-li que aporti homes i
cavalls. Bisbal envia tres cavalls,
però el seu compromís amb el
Principat acaba aquí. Tot i la seva
fidelitat inicial a la Generalitat,
sembla que trencar amb el monarca li va semblar un pas massa
radical. Com tants altres del seu
estament Andreu Bisbal abraça
la causa reialista: el novembre del
1462 és declarat enemic del Principat, en una reunió dels diputats
de la Generalitat i el Consell de
Cent, després pregonada per la
ciutat:
Concell de XXXII e XVI tengut per deliberacions fetes per los
deputats e Concell lur. Dimecres a
X de noembre del any MCCCCLXII, dins lo verger de la casa de la
ciutat, los honorables Consellers
aiustats ensemps ab la més part
del Concell orcinari de XXXII e
XVI, foren lestes en aquell les deliberacions següents: ...Item foren
donats a VIIII del dit per los dits
deputats e Concell lur per inimichs los següents: Mossèn Bernat
Çalba, cavaller, maior de diesM
(...) En Bisbal, senyor de Cunit...
Andreu Bisbal no es troba a
Barcelona i no és empresonat, o,
encara pitjor, executat. El 1463
sabem que és a Tarragona, capital
reialista. Allà, serà esdevindrà un
dels líders de la causa de Joan II.
Apareix com a conseller de Bernat Saportella, diputat de la Generalitat reialista de Tarragona, en
una carta que envia a Enric IV de
Castella com a resposta als mo-

viments diplomàtics dels rebels.
També el podem documentar a
Tarragona el 1467, quan se’l designa com a rebedor dels impostos recollits en nom de la Generalitat a la vegueria de Vilafranca:
“Bernat Çaportella, cavaller
deputat del General del Principat
de Cathalunya, resident en Terragona a tots sengles cullidors de generalitats en la vila de Vilafrancha
de Penedès e vegueria de aquella
constituïts, saluts. Dehim e manam-vos que de les pèccunies de
les dites generalitats, axí de bolla
de plom, de segell de cera, com
de intrades e exides proceides del
primer dia de janer prop passat
ençà e que proceiran fins al noven
dia del present mes de abril inclusivament, respongau e satisfaçau
al honorable en Andreu Bisbal,
donzell, lo qual va aquó e ha comissió de rebre de vosaltres les
dites coses... Dada en Terragona a
IIII dies del mes de abril del any
de la nativitat de nostre Senyor
MCCCCLXVII...”
La seva trajectòria després de
la guerra és desconeguda. Potser
va ser recompensat per la seva
fidelitat al rei. No va poder gaudir de la victòria massa temps,
però, ja que sabem que el 1475 ja
era mort, essent, encara, senyor
de Cunit. El sobreviuen la seva
dona Caterina i els fills Guerau,
Caterina i Joana. En un inventari
elaborat en el moment de la seva
mort consta, també, la casa de
Puigroig, a Sant Pere de Molanta, on hi tenia 60 ovelles segons el
document. Sabem, pel testament
de la seva dona, que es va fer enterrar a la capella de l’anunciació
de l’església de Santa Maria de Vilafranca.

Els inicis de la Guerra
La revolució 1460-1461

El 1460 les greus desavinences entre el rei Joan II i el seu fill
i hereu, el príncep Carles de Viana van provocar una veritable

revolució en els diversos països
que formaven la Corona d’Aragó.
Els problemes entre pare i fill van
aconseguir dividir l’opinió de tots
els seus diferents súbdits que de

seguida van prendre part per un
o altre. La majoria de les institucions del poble català van recolzar l’opció del príncep en contra
del rei.
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La batussa entre els dos bàndols va acabar a primers de 1461
amb la concòrdia de Vilafranca
que va comportar finalment la
pau entre pare i fill, però la sobtada mort del príncep Carles,
pocs mesos després – setembre
de 1461, es digué enverinat per
la seva madastra la castellana Joana Enriquez per afavorir el seu
fill, el futur Ferran II El Catòlic –
va tornar a agreujar la situació i va
desembocar ara ja en una guerra
oberta entre totes les parts implicades. El poder reial contra les
Corts Catalanes.

Guerra Civil 1462-1472

Un dels factors de la guerra
civil va ser el llarg enfrontament
entre els pagesos de remença
obligats a redimir-se, a comprar
la seva llibertat i sotmesos als
anomenats mals usos – i els seus
senyors catalans. Aquesta guerra coincideix en el temps amb la
lluita pel poder en el municipi
barceloní entre els patricis – agrupats en la Biga – i els menestrals
de la Busca, l’altre grup. Sobre
ambdós conflictes hi planejà també la pugna entre el rei i les Corts
pel control de Catalunya. Els tres
conflictes conflueixen en la mal
anomenada guerra dels catalans

contra Joan II, en una llarga guerra civil que va enfrontar els catalans entre 1462 i 1472.

Deu anys

Per un costat les apetències de
poder del rei van ser sostingudes
per una part de la petita noblesa i
naturalment per la pagesia que va
trobar l’oportunitat del moment
per deslliurar-se dels nobles que
els explotaven. Per altra banda,
les grans famílies de l’alta noblesa
junt amb el poder eclesiàstic van
trobar aliances en el partit de la
Busca. Heus aquí doncs els grans
antagonistes. Com ja hem dit més
amunt la sagnant revolta, amb
diverses batalles campals i setges
a les més importants ciutats, del
país, Lleida, Girona i Tarragona
entre altres, va durar deu anys i a
part de no resoldre res, va deixar
el país empobrit, despoblat i arruïnat. Finalment la pau entre ambdues parts va ser signada al monestir de Pedralbes, als afores de
Barcelona, el 1472 i pràcticament
tot va seguir igual, sense guanyadors ni vençuts, i amb els mateixos problemes del 1462.
S’hauran d’esperar encara catorze anys més per què el rei Ferran II d’Aragó - germanastre de
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Carles de Viana - fill i successor
dels abans esmentat Joan II, posi
fi als conflictes amb la pagesia,
dictant la sentència arbitral de
Guadalupe, Caceres el 1486 que
donava finalment la raó als pagesos catalans.
El 1481 l’esmentada vídua Caterina, fa testament i escull com
a marmessors a Bernat Salbà,
cavaller de La Bisbal, al seu nebot Gabriel Joan Icart, donzell i
a Bertomeu Guilera, mercader de
Vilafranca. Escull sepultura a l’església de Santa Maria de Vilafranca, a la capella de l’Anunciació en
el túmul del seu marit. Institueix
hereu universal al seu fill Guerau
i en cas que aquest morís sense
fills, a les seves filles Caterina i Joana successivament.
El comtat de Mòdica, localitat de Sicília, va ser concedit a la
família catalana dels Cabrera, el
1393 pel rei Martí l’Humà. En la
guerra civil catalana n’era titular
el seu nét Joan I de Cabrera que a
més també ostentava els vescomtats de Cabrera i Bas i el comtat
d’Osona.

Edifici del Castell
L’edifici que coneixem com a
Castell de Cunit, és una construcció situada a la Avinguda de la
Font, on té l’accés principal i està
envoltat d’una extensa superfície
de terreny agrícola.
L’actual edifici es una construcció de planta de rectangle
irregular. L’eix principal està orientat de nord a sud. La façana de
llevant te 33metres de llargada, la
de ponent 35 metres, la nord 17 i
la sud 13, amb varis coberts ados-

sats modernament a sud i llevant.
Consta de planta baixa i primer
pis, i inclou en el angle NE una
torre quadrada , de 7x7 metres,
amb planta mes tres pisos, amb
una alçada total de 16 metres. La
coberta del cos principal es a dos
vessants, i per la part de llevant
fa 7 m. d’alçada, mentre que per
ponent en fa 10. Les dependències afegides tenen cobertes planes
que s’utilitzen com a terrasses. Tot
construït sobre una base de quasi

un metre sobre el terreny actual.
Tot el conjunt ens fa pensar que
estem davant d’una edificació dels
segles XV-XVI. Més casal-palau
residencial que construcció defensiva com seria pròpiament un
castell baix medieval de frontera.
Es segur que en el transcurs dels
segles ha sofert diverses reformes
i ampliacions, l’ultima a càrrec del
constructor vendrellenc Josep M.
Fortuny, que va fer una acurada
i profunda reconstrucció, aprofi-
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tant elements de la seva estructura original.
A la planta baixa hi ha un pati
d’armes interior i una monumental escala per accedir al primer
pis, tot il·luminat amb llum natural gràcies a que la coberta te
diverses claraboies . Antigament
la planta baixa era ocupada per
cups, cellers, cuina, estables i altres dependències de caire agrícola. Ar esta totalment transformada es sales destinades a usos mes
actuals. La biblioteca, per exemple, es l’antic estable dels cavalls.
S’hi veuen diferents arcs d’estil
gòtic i algun altre de punt rodó.
Probablement alguns, no tots, son
aprofitats d’un altre ubicació, i
traslladats a la ubicació actual. En
alguns llocs, les parets son d’un
metre i fins a 1,20 de gruix.
El pas entre l’entrada principal i el pati interior també te un
sostre d’arc rebaixat que sembla
bastant antic.
Cal entrar a l’interior per fer-

se un idea de la sumptuositat i
majestuositat que l’edifici deuria
tenir en segles passats quan era
habitat establement per els senyor del castell i la nombrosa ma
d’obra necessària per treballar la

gran quantitat de terra que tenia
sota la seva propietat.
Carme Vera Bastidas
Il·lustracions: Jordi Catalina Vera

A dalt, dibuix en perspectiva de l’actual Castell. A la imatge inferior, hem volgut interpretar com podía haver estat - teòricament - el Castell en
l’any 1462, molt més petit i reduït i amb un pati d’armes al descobert i un pas de ronda elevat.
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L’ARMORIAL Català I STEVE TAMBORINO

Escut heràldic de la família
Bisbal, senyors durant tres
generacions del Castell de Cunit.

L’Armorial català és una obra
escrita per Steve Tamborino, músic de la cort del rei Joan II i recopila 245 escuts dels principals
llinatges catalans de l’època, il·lustrats i detallats.
D’aquest llibre es conserven dos originals, un a l’arxiu de
la Universitat de Salamanca i un
altre a l’arxiu de la Biblioteca Municipal de Tolosa de Llenguadoc.
Estan datats vers el 1516/1519
quan l’autor ja tenia al voltant
de 70 anys.
L’autor es deia Steve Steve, (el
seu pare es deia igual que ell) i va
adoptar com a cognom el seu ofici
de músic Tamborino (que tocava
el tabal). Era originari, com ell
mateix va declarar, del veí regne
de França però fill de pare català,

i nascut entre el 1442-1447.
De ben jovenet va acompanyar com tabaler els exercit d’en
Joan II i com a tal va participar en
les batalles de Rubinat i en els setges de Girona i més tard de Perpinyà. Va residir prop de quaranta anys a la ciutat de Barcelona.
Va sobreviure a Joan II i també al
seu fill Ferran el Catòlic. Inclòs
va veure l’entronització del hereu
Carles d’Habsburg.
De l’obra de Tamborino és desprèn doncs que apart de
ser músic devia gaudir d’una certa cultura, ja que al final de la seva
vida es va dedicar a detallar els escuts d’armes dels més importants
llinatges catalans.i potser tenia algun càrrec entre els funcionaris
de la cort reial o en alguna insti-

tució de la ciutat.
És probable en el decurs de
la guerra civil arribes a conèixer l’Andreu Bisbal senyor del castell de Cunit que va lluitar també en les forces reials, perquè en
detalla les seves armes particulars
i que reproduïm en aquest apartat.
El seu treball literari el va dedicar al seu benefactor, Pere Clariana i Seva, senyor de Plegamans,
doctor en Dret i Conseller de la
Reial Audiència de Barcelona.
De l’escut dels Bisbal en dona
el següent detall:
Escut quarterat. A les parts 1
i 4 en camp blau castell d’argent.
En les parts 2 i 3 vuit faixes: quatre d’argent i quatre de vermell.

El dietari de Jaume Safont
Jaume Safont era l’escrivà i
notari que anotava al Dietari de
la Diputació del General (Generalitat) tots els fets succeïts diàriament i dignes de ser mencionats,
i entre altres llegim:
“Dijous, a -XI- de nohembre -MCCCCLXII-, fonch feta crida pública en
la ciutat de Barchinona, ab la qual publicaren per enemichs e acuydats del
Principat de Cathalunya los dejùs suscrits, comdemnant aquells
en bèns e en persones, ço es :

Primerament, Mossèn Bernat Çalbà,
cavaller, major de dies
Johan Bernat Çalbà, fill del propdit
Mossèn Johan Berenguer de Masdovelles
Bernat de Vilafrancha, donzell
lo noble en Jofre de Rocabartì
Johan Gual, de Vilafrancha del Penedès
Andreu Bisbal, senyor de Cunit
Mossèn Berenguer de Montpalau,
cavaller, senyor de Vallmoll
Guillem Pujades, conservador de Sicilia

Pere Scanus, òlim scrivà de registre,
convers
Mestre Bernat Benet, barber
Mossèn Jacme Castellò, xandre, capellà
Lo noble en Pere de Queralt
Mossèn Gispert de Guimerà
Fra Pere Blanch
Fra Palmer, del orde de Sanctes Creus
Fra Pere Valls
Johan Farize, mercader
Misser Pere Johan Roig, de Cervera
Mossèn Andreu Johan Sorts, canonge de la Seu de Barchinona”.
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Recordant el doctor Dachs

Ramon Dachs i Andreu
Jaume Casañas Mestre

Ramon Dachs i Andreu va
néixer a Barcelona el 1891, al barri de Sant Martí de Provençals. La
seva família sembla que era originària de la comarca del Lluçanès. Després dels estudis primaris
va cursar la carrera de medicina
a l’Hospital Clínic de Barcelona.
Acabada la llicenciatura es va casar, però ben aviat va quedar vidu
i sense haver tingut descendència.
Amb vint-i-sis anys el 1917 es
va instal·lar a Calafell. Anys després el 1928 va entrar a formar
part de la plantilla de facultatius
del Sanatori Marítim que regentaven els germans de l’orde de Sant
Joan de Déu.
Aquest sanatori construït
arran de mar per gaudir de les
beneficioses propietats del iode
marí, entre altres, va ser inaugurat solemnement pel rei Alfons
XIII el 23 de maig de 1929, que
hi va arribar en cotxe des de Barcelona, per seguir després cap a
Tarragona.
El Dr. Dachs, a la vegada que
estava a la plantilla de l’esmentat sanatori també tenia consulta particular oberta on visitava a
gent dels dos barris calafellencsdel poble i de la platja- sense fer
distincions de cap mena. Probablement com era d’una gran bondat i molt humà, als més humils
i escassos de recursos no els cobrava minuta, tal com faria anys
després amb la gent de Cunit.
Com a metge del sanatori va
haver de viure de primera mà els
terribles successos en què va derivar la revolta del juliol del 36, dels
militars sublevats del Marroc, i

que va comportar tres anys d’una
esgarrifosa i brutal guerra civil.
A finals d’aquest mes de juliol, els milicians republicans i uns
quants exaltats de Calafell i El
Vendrell van ocupar les instal·lacions de l’edifici sanitari, amenaçant d’expulsar tots els religiosos
i substituir-los per personal civil.
Finalment el 30 de juliol, de
bon matí es va produir l’expulsió
definitiva de tots els germans. Uns
es van dirigir caminant cap a l’estació de Sant Vicenç i altres cap a
la de Calafell. Hores després un
camió va recollir els que hi havia
a Sant Vicenç i els va traslladar a
Calafell. Un cop ajuntats tots els
religiosos de nou i amb el mateix
camió, seguit per diversos vehicles, van dirigir-se cap a la carretera de Vilanova, però un cop
arribats a la bòbila d’en Solè van
aturar-se i els van fer baixar a tots.
Quan varen tenir a terra tots els
acompanyants els van començar
a tirotejar, fins a deixar-los morts.
Hores abans, quan sortien a peu
del sanatori, en arribar a la via
sota el mas de Bonavista, van disparar dos trets al germà Constantí
Roca deixant-lo greument ferit i
ajagut dintre d’una vinya.
El Doctor Dachs que ho va
veure des del sanatori, que era
molt a la vora, va córrer de seguida
per auxiliar-lo però els milicians
el van aturar i el van fer recular a
les instal·lacions sanitàries. Passada una llarga estona els milicians
van tornar a la vinya i van rematar
amb diversos trets al religiós que
ja estava malferit a terra. Això va
ser el preludi de la matança hores
després davant de la bòbila d’en

Solè, on van assassinar dotze frares i cinc novicis. La mateixa nit
tots els cadàvers van ser dipositats
al cementiri del poble.
Es va dir sempre que els culpables eren milicians vinguts
de Vilanova, el Vendrell i Reus,
guiats per uns quants revolucionaris locals. El Dr. Dachs es va
quedar tota la guerra a Calafell, al sanatori, ara gestionat per
personal civil. Tanmateix també
va patir la fúria dels incontrolats
que li van requisar l’automòbil
de la seva propietat, amb el perill
que també l’emprenguessin amb
ell, tal com va ocórrer amb altres
metges arreu del país.
Calafell va ser “alliberat” pels
nacionals quan, la tarda del 20 de
gener de 1939,hi van parar a fer
nit, per prosseguir l’endemà en direcció a Cunit, Cubelles i Vilanova on van entrar ja a mitja tarda.
Així acabaven els anys de malsons
i patiment i en començaven uns
altres amb la repressió, revenja i
depuració dels vençuts.
L’any 1941 el Dr. Dachs va
ser nomenat per ocupar la plaça
de metge titular del poble. Cunit,
per la seva proximitat geogràfica
amb Calafell va romandre dintre
de l’àrea d’influència professional
del metge calafellenc.
A Cunit sempre venia una
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tarda per setmana. Privat del seu
vehicle, que li havien requisat els
milicians, ja no en va tenir mai
més de propi. El desplaçament
els feia amb l’autobús de línia de
la “Pontarrina” l’empresa que feia
el trajecte de Pont d’Armentera, El
Vendrell i Vilanova de la família
Monasterio i que passava pel nostre poble a les 14.30 en direcció a
Vilanova on arribava cap a les 15
hores. La sortida del retorn cap al
Vendrell es feia a les 18.00 hores.

que era l’únic mitjà de transport a
l’abast de tothom en aquell temps.

En tres hores el doctor Dachs
abillat sempre amb vestit, “llacet”
al coll, barret i bastonet a la mà,
visitava les escasses 40 famílies,
que entre grans i petits no arribaven a 250 habitants, conformaven
el veïnat cunitenc. Era una visita
ràpida, tres hores no donaven per
més, donava els consells i receptes més adients per cada malaltia
o cas concret i si convenia, el citava per visitar-lo al seu consultori,
al domicili particular a Calafell
poble. Naturalment el desplaçament, si era urgent, s’havia de fer
en carro – una hora de trajecte –

Probablement alguna família
més benestant el devia proveir de
productes de la terra, com fruita o
verdura. Una veïna de Cunit que
encara recorda les seves visites, va
comentar recentment que creia
que l’Ajuntament local li donava
mensualment un petit dispendi
econòmic per la seva atenció medica als cunitencs.

Amb la misèria, gana i calamitats que hi havia els anys quaranta
i següents, pocs diners devia recollir el Dr. Dachs en la seva rutinària consulta setmanal a Cunit.
Ell visitava tothom, no feia distincions de cap mena ni d’estatus
social, per a ell, tots eren pacients
i sempre tenia la porta oberta a
totes les cases.

Amb el pas dels anys el doctor
Dachs va casar-se amb una calafellenca, Consol Rovirosa Tell, de la
qual tampoc va tenir descendència. Ell sempre va gaudir d’una

El Dr.Ramon Dachs i la seva segona esposa, la calafellenca Consol Rovirosa i Tell.
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educació exquisida, d’una gran
bondat i humanitat envers tothom. Era una persona molt culte
i amant de les arts com la poesia,
la música, la pintura i inclús del
disseny de joies.
Va romandre a Calafell fins a
la seva mort el 1968 amb setanta-set anys. Un any abans va rebre un sentit homenatge dels seus
convilatans en complir-se el cinquantenari de la seva arribada a la
localitat.
La professió de metge va ser
continuada per un nebot calafellenc de la seva segona esposa,
que va ser destinat a fer el servei
militar a Astúries on es va quedar
a residir i a exercir la medicina un
cop acabat el servei militar i finalitzada la carrera. Es va casar amb
una noia de la terra però va tenir la
desgràcia de morir molt jove deixant dos fills. Un d’ells ha seguit
la tradició familiar i actualment
també és metge. Aquests familiars
asturians, encara que residents al
país cantàbric, no han oblidat mai
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les seves arrels calafellenques on
mantenen encara intacte l’últim
domicili del Dr. Dachs, a la plaça de Catalunya cantonada amb
el carrer Torredembarra, amb un
portal amb una artesanal reixa de
ferro rojat que posa “Cal Metge” i
on s’hi estatgen dues o tres vegades a l’any que aprofiten per passar uns dies de vacances. Generalment per Setmana Santa i a l’estiu.
En el llarg temps que el Dr.
Dachs va exercir la medicina, va
crear i desenvolupar diversos medicaments amb distintes composicions sempre a partir d’herbes,

és a dir en productes totalment
naturals, amb algun afegit químic.
El problema és que mai va tenir
la precaució de registrar-los i patentar-los. A la seva mort moltes
d’aquestes fórmules es van perdre
i van quedar en l’oblit. Els seus familiars asturians ens han detallat
un d’aquests medicaments on la
“regalèssia” tan abundant de forma natural a Segur i Calafell, és
un dels principals components.
Acompanyem aquestes línies
amb una petita poesia feta pel Dr.
Dachs i dedicada a un veí i que
porta per títol “La llar de foc”.

Calafell sempre reconegut i
agraït a la seva figura li va dedicar un carrer al barri marítim, a
Cunit malauradament no hi ha
cap record ni cap testimoni de la
seva humanitària i desinteressada dedicació professional als cunitencs. És veritat també que els
governants del nostre poble, per
segons quines coses, tenen molt
mala memòria........

Els lligams familiars
amb Astúries
La segona esposa del Dr. Dachs, Consol tenia una germana que
es deia M. Lluïsa i un fill d’aquesta: Antoni Solè i Rovirosa va fer el
servei militar a Oviedo i en acabar les obligacions amb la milícia
es va casar amb l’asturiana Luz
Magdalena que resideix al poble de Colloto, tocant l’extraradi
d’Oviedo. L’Antoni Solè va morir
el 1985 però del seu matrimoni va
deixar dos fills Pau i Toni, aquest
últim ha continuat la professió del
seu oncle avi, el Dr. Dachs i actualment també és metge.

Un plat de ceramica decoratiu penjat a una pared del interior del seu domicili.

Foto presa el 1967 arrel de l’homenatge que li va fer el consistori calafellenc en el cinquantè aniversari de la seva arribada al poble.
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Testimonis
L’Alfredo de cal “Blanco”
L’Alfredo Coll era un dels onze
germans de la nombrosa nissaga
de la família Coll Soler, propietaris al principi del segle XX de la
masia de cal Barretasso, als confins del terme de Cunit, tocant a
Castellet. De fet la mateixa casa,
per uns 15 metres, ja està edificada dins del terme de Castellet.
D’infant, l’Alfredo va patir de
meningitis, que li van deixar algunes seqüeles tant físiques com psíquiques, això no obstant, feia vida
normal i ajudava a les tasques familiars als estables i al camp.
Anys després, sobre el 1925, es
va fer una ferida que es va infectar,
aïllats com vivien i sense mitjans
per comunicar-se amb ningú, davant la gravetat de la infecció i que
pugués derivar en el tètanus, el

Grup de canalla de l’escola de Cunit. Rafel Ferrando, remarcat en un cercle, va ser operat al
Sanatori el Nadal del 1962 quan tenia sis anys.

germà petit Françesc “Sisquet” va
enganxar de seguida el cavall i el
carro i marxant tot seguit va portar l’Alfredo des de la masia fins a
Calafell a casa del doctor Dachs,
perquè el visites immediatament.
Com a mínim de la masia de cal
Barretasso a Calafell hi havia dues

hores, per camins de mort.
La ràpida intervenció del metge va ser providencial doncs l’actuació del Dr. Dachs va esdevenir
crucial per a la curació i posterior
restabliment de l’accidentat.

La Teresina de ca la Regina
Teresina Prieto Boquera, va
néixer a Calafell el novembre de
1945. Per part de mare és néta de
la Regina, la dona que als anys
quaranta i cinquanta venia a Cunit tres dies a la setmana a vendre
el peix que treien les barques a
Calafell.
Ara la Teresa viu a Vilanova i
ja fa alguns anys que està jubilada,

Façana marítima del Sanatori.

després d’haver tingut –de tota la
vida, i seguint la tradició familiaruna parada de peix al mercat de
Vilanova.
-“La meva mare sempre em
deia que el Dr. Dachs m’havia ressuscitat, m’explicava que jo havia
nascut freda i amoratada, quasi
morta El Dr. Dachs, que havia assistit el part va fer encendre de se-

guida la cuina, que en deien “econòmica” i que era de ferro colat,
ben embolcallada amb draps em
van posar dins del forn, fins que
van aconseguir que el meu petit
cos, agafes color i temperatura.
La meva àvia, m’explicava sempre
que el Dr. Dachs m’havia salvat la
vida”.-

24 QUADERNS D’HISTÒRIA · Grup d’Estudis Cunitencs “Delmacio de Conito”

La poesia: La Llar del Foc
Llar de foc
Que amb ton escalf
Dónes vida
I amb la dansa de tes flames
Que com nimfes del consol
L’alegria del viure escampes
Oh llar de foc
Que els aparelladors
Boniques formes et donen
I a prop teu
la germanor s’estreny
amb contalles i converses
Aquesta poesia està retolada en
un mural a la casa del Dr. Dachs a
Calafell que representa el mateix
doctor davant d’una llar de foc en
distesa conversa amb el seu amic
Joan de cal Bo i va ser feta l’any
1964.

(Aquest article en record del doctor Ramón Dachs ha estat possible gràcies a les dades facilitades
pels seus descendents asturians:
Iñaki i Luz, que actualment viuen
al barri de Colloto d’Oviedo i ens
han facilitat explicacions diverses

de la seva vida i imatges. També
mercè al testimoni d’en Joan Santacana i d’alguns veïns de Cunit
que encara el tenen present a la
seva memòria).

expectorantes, analgesicas, antiinflamatories y espasmolìticas,
asì como antiviricas y antibacterianas.
Se ha empleado también como
remedio contra el ardor de estómago y la úlcera gastroduodenal.
Está contraindicado en hipertensos pues sube la tensión arterial.

para la tuberculosis, la malaria,
la diabetes, la neurastenia y con
menos frecuencia para el asma,
vómitos de las gestantes, corea,
dolencias de hígado y riñón. No
obstante, este elemento era utilizado para atenuar la función oxidante del hierro

La recepta
Píldoras Dr.Dachs
Fórmula magistral
– Regaliz
– Arrhenal (derivado del arsénico)
– Sulfato ferroso
– Polvo de regaliz para recubrir
las píldoras.
Indicaciones
1.- Regaliz
Su principio activo es la glicerina.
Tiene propiedades edulcorantes,

2.- Arrhenal o metilarsinato disódico
Posee las misma acciones terapeuticas que los preparados arsenicales y se empleó como tratamiento

3.- Sulfato ferroso
Utilizado en la prevención y tratamiento de las anemias ferropénicas.

El Sanatori marítim de Sant Joan de Déu i Cunit
Fruit de diverses donacions particulars, el Sanatori Marítim de
Sant Joan de Déu va iniciar la seva
construcció l’any 1926 i va tenir
un cost un cop acabat de quasi
tres milions de pessetes. A finals

de maig del 1929 va ser inaugurat oficialment pel rei Alfons XIII,
aprofitant un viatge en cotxe des
de Barcelona a Tarragona.
Inicialment estava reservat per

a infants amb malalties òssies –
poliomielitis – i processos tuberculosos entre altres. Tenia quatre
sales amb 24 llits cadascuna, és
a dir, dues sales amb 48 llits a la
planta baixa i dues sales amb al-
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tres 48 llits a la primera planta.
En una de les ales de l’edifici, en
planta baixa hi tenien totes les dependències hospitalàries: quiròfans, laboratoris, farmàcia, rajos
X, cuina, magatzems i a sobre, a
la primera planta les habitacions
pels frares.
En el seu moment va comptar amb
un dels millors equips mèdics del
país. S’hi atenia gent de tot arreu
i comptava amb els més moderns
aparells quirúrgics. L’edifici estava construït sobre pilars damunt
la mateixa sorra de la platja i a la
part frontal hi tenia unes grans
terrasses cobertes on tots els llits
dels pacients – equipats tots amb
rodes – hi tenien cabuda, fet que
permetia a aquests gaudir de les
propietats del sol, l’aire i l’aigua
de mar molt beneficiosa per l’alt
contingut en iode en aquest indret concret. Estava ubicat en la
carrerada d’en Ralet, un carrer
que és compartit per Calafell en
una banda i El Vendrell en l’altra.
Realment tot l’edifici està en el
terme municipal d’aquesta segona
localitat, però de sempre i per ser
un edifici solitari envoltat de terrenys i platges molt verges se’l va
conèixer com el Sanatori de Calafell, localitat amb la qual va tenir
una relació més plena i total.

El Sanatori va funcionar com a tal
fins a l’any 1969, però l’arribada
del turisme i la pressió urbanística, va decidir el seu tancament
i el posterior trasllat a Sant Boi
del Llobregat. L’edifici abandonat, amb el temps, es va anar degradant víctima del vandalisme
i saqueig fins que va ser venut el
1974 a una immobiliària amb un
projecte faraònic que va acabar en
res.
A tall d’anècdota, i a causa de l’aspecte feréstec que va oferir l’edifici durant aquells anys, va córrer la
brama entre el jovent dels pobles
del voltant tota mena de llegendes
de terror i, molts d’ells, s’hi acostaven de nit per a fer jocs de por
(com la ouija) fins que l’Ajuntament del Vendrell, el novembre
del 1996 el va poder salvar i poc
després va ser declarat Monument
d’interès històric i artístic per al
Ministeri de Cultura de Madrid
i a la vegada pel Departament de
Cultura de la Generalitat.
Finalment el 1999 el va comprar
la immobiliària barcelonina Amrey que va aprofitar i renovar gran
part de l’edifici construït i hi va
instal·lar un gran i modern complex hoteler de la cadena RA tal
com el veiem avui dia. Els frares
del Sanatori van tenir molta rela-

Vista de la gran terrassa exterior, amb tots els pacients, majoritàriament infants, prenent el sol i l’aire de mar, un dels tractaments emprats per guarir les seves malalties.
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ció amb els pobles veïns més propers. Per Cunit passava sempre el
“Hermano Juan” que es desplaçava amb una bicicleta de senyora,
així no s’havia d’arremangar massa els hàbits. Era un andalús molt
trempat i amable amb tothom,
una mica calb i pentinat enrere
amb unes eternes ulleres de sol i
el somriure sempre als llavis. A
Cunit hi venia periòdicament,
potser una vegada al mes, a recaptar almoina – poc devia recollir - i
repartia estampes amb la imatge
de Sant Joan de Déu, el fundador
de l’ordre. Per cap d’any portava
uns calendaris que oferia per totes les cases.
Pel que fa als pacients, a Cunit recordem en Rafel Ferrando Solè,
de cal Tòfol, nascut el 1956 que va
néixer amb unes anomalies a les
extremitats, tenia sis dits a cada
mà i a cada peu. Devia ser una particularitat genètica, ja que també
la van tenir altres membres de la
seva família.
Pocs anys després del seu naixement el 1962, amb sis anys, durant unes vacances de Nadal, i per
no faltar a l’escola, va ser operat
totalment amb èxit de les seves
malformacions en l’esmentat Sanatori on els seus pares l’anaven a
visitar a peu des de Cunit.

L’arquebisbe de Barcelona D.Gregorio Modrego, acompanyat pel Dr.
Dachs i diversos frares en una visita feta al Sanatori de Sant Joan de
Déu en la primaria dels anys 50, del segle passat.
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La Talaia de Vila-seca

Cercant el Farrell

Vista de la carena de Puig de Tiula que fa de partió entre els termes
de Cubelles i Cunit.

Gràcies a la troballa i interpretació de l’escriptura de la venda
del castell de Cunit i el seu terme,
segregat el 1157 del de Cubelles,
segons consta en un pergamí a
l’arxiu del Marquès d’Alfarràs, des
del 2014 sabem que al municipi
de Cunit i a més del propi castell
que no és l’actual hi havia una altra fortificació ben propera que
s’anomenava Farell.
Aquest topònim el segle XIV
sembla que encara es mantenia,
però amb el pas dels anys es va
perdre. Avui no en queda cap rastre ni escrit posterior al segle XV
ni tan sols cap munt de pedres o
restes que puguin interpretar-se
com la probable ubicació d’aquest
desaparegut topònim. Com el seu
nom indica està claríssim que estava en un lloc elevat, probablement en el cim d’una muntanya i
que gaudia d’una bona visibilitat
terrestre i marítima i era una torre de guaita.
De localitzacions probables
en tenim teòricament alguna. Enfront del complex dels cinemes de
Segur, on arribaven antigament

El caseriu de Gallifa esmentat en un capbreu del segle XVI com
a referència de la Talaia de Vilaseca de Cunit.

els límits de Cunit per la banda
de ponent, i dalt d’un turó avui
aquesta petita elevació que no supera els 100m encara se’l coneix
amb el nom de COMAFARELLA…… Ves a saber doncs si té
algun lligam o alguna relació amb
el topònim cunitenc perdut.
Darrerament també hem
conegut l’existència d’una antiga torre sobre la muntanya de
Puig de Tiula (166 m) i sobre la
mateixa carena de la serra que
separa en aquest punt els termes
de Cubelles i Cunit. Actualment
parcialment urbanitzat i ocupat
pel carrer Urà (Urano). La dada
en qüestió apareix citada en el llibre “Els noms de lloc del terme de
Cubelles” escrit pel rivetà Xavier
Miret i editat el 1989.
En l’esmentada publicació
apareix:
A les darreries del s. XVI
trobem els esments següents
(Ms.1593, arxiu comarcal de l’Alt
Penedès):
“Hi havia una muntanya al límit entre Cunit i Cubelles.”
“El límit de l’antiga quadra de

Gallifa – al costat del riu Foix – i
tirant dret a sol ponent a la muntanya que va a la talaia de Vilasecha aygua vessant”
Queda clar doncs que en
aquest indret hi havia una torre de guaita avui desapareguda i
que es coneixia com a Talaia de
Vilaseca. En una inspecció del
terreny, feta tres anys enrere, per
aquesta carena – avui és un carrer
asfaltat – no s’ha trobat cap mena
de resta de mur o amuntegament
de pedres que puguin fer sospitar
l’existència de qualsevol fortificació, no obstant si és ben clara la
seva existència per la menció que
en fa l’escrit documentat. El lloc té
una visibilitat extraordinària tant
de la façana marítima com de tot
el territori que l’envolta per tots
els punts cardinals.
Amb això volem donar fe de
l’existència d’una torre desconeguda al nostre terme i potser la
ubicació del castro del Farell. És
un supòsit més que ens obliga a
seguir en la seva recerca.

Núm. 2 - ANY 2020

Aniversari del final
de la Guerra Civil

Cartes des de
La Presó

80 anys

Josep Serra Albet,
condemnat a mort

Amb motiu del 80 aniversari del final de la guerra civil a Cunit, el 19 de gener de l’any passat la nostra entitat va organitzar una xerrada-conferència
amb el detall de l’avanç de les forces franquistes des
de Tarragona a Barcelona, trajecte de 100 km i que
van cobrir en deu dies.
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Com a cas excepcional per aquest acte es va
comptar amb la col·laboració de dos figurants que
van complementar la xerrada i que anaven abillats
amb uniforme de l’època.
A la imatge que acompanya aquestes línies, el
conferenciant Francesc X.Hernandez Cardona catedràtic de la Universitat de Barcelona, és envoltat pel
cubellenc Josep Cuscó amb uniforme de Comissari
Polític de l’exèrcit republicà i el jove cunitenc Mounir Tayou amb la vestimenta de soldat franquista
marroquí d’un Tabor de Regulars.

L’agost del 1939, a Tarragona, els franquistes van
condemnar a mort i executar a tres Cunitencs. Un
d’ells, Josep Serra Albet va escriure diverses cartes
a la família durant el seu captiveri, que va durar des
del 20 de Maig, data en la que es va escenificar un
consell de guerra, fins a la matinada del 8 d’agost en
que va ser afusellat, juntament amb els seus convilatans Joan Farre Serra i Josep Ferrando Pagès, per
un escamot de la guàrdia civil, just a la muntanya de
l’Oliva al costat del cementiri de Tarragona.
Fa pocs mesos els seus descendents varen cedir
a la Regidoria de Patrimoni Cunitenc els originals
d’aquestes cartes escrites des de la inmunda presó de
Pilats a la capital provincial.
Naturalment les esmentades cartes abans de ser
lliurades als familiars destinataris, passaven per lacensura de la presó i una altra vegada repassades
pel capellà de Cunit, Francesc Camps, implicat en
el nou règim que també hi donava, o no, el seu vistiplau definitiu., segons es pot observar detalladament
en els escrits.

Amb el suport de:

Regidoria de Cultura

Col·laboradors:

Av. de Barcelona, 64-66
43881 CUNIT (Tarragona)

