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Solers, la rnasla d'Eduard
Maristany, marques de l' Argentera
• ManuelGironava adquirir elsterrenysi hi va construirunamasiaa finalsdel segleXIX

•• Maristanyva adquirir l'espaiel 1918 i va convertir la masiaen una residenciafamiliar

Albert Mercader

L
a masia Solers, que des
del 1977 acu11el Gran
Casino deBarcelona, ha

estat darrerament focus d~
l' atenció periodística després de
la intenció de Casinos de Cata-
lunya de traslladar les
instal-lacions del Casino a Bar-
celona o de les especulacions de
la possible substitució per un
balneari, si finalmentes produeix

. el trasllat.
Malgrai tot fins al moment

no s'ha donat aconéixer res de la
historia de Solers. Des que
l'espai va ser adquirit pel ban-
quer Manuel Girona, a finals del
segle passat, fins ara l'espai en-
voltat de pins i vinyes ha viscut
una de les histories més riques i
alhora menys divulgades de la
memoria popular d'aquests dos
últims segles.

El naixement de la masia
sesitua entre la meitat i finals de
segle passat de la rná d'un deis
fundadors del banc Hispano-
Colonial, el banquer Manuel
Girona i Agrafel que va adquirir
els terrenys atret per la zona i la
seva vista. Girona, que va ser un
deis comissaris reials de
l'Exposició Universal de 1888,

va ubicar-hi, en els terrenys que
avui tenen una extensió de 100
hectarees, una masia i va ser
utilitzada com a. habitatge de
segona residencia. A partir del
1918 l'espai va canviar de pro-
pietari i va ser adquirit per
I'enginyer de camins, canals i
ports Eduard Maristany, cone-
gut com el marques de
l' Argentera, segons afirma 10-
sepPascual, un deis vems que va
treballar a les sevesordres abans
de la Guerra Civil. Tot i aixó,
di verses fonts, entre les quals es
troba l' actual masover, PauRoig,
daten aquesta adquisició a prin-
cipis de segle.

A partir d'aquest moment
mas Solers va iniciar un deis
perfodes més dolcos amb les re-
formes i ampliacions que va re-
bre la masia alllarg deis primers
anys. Entre. les millores que va
aportar el marques de
l' Argentera seciten la construc-
ció del carní deis xipresos, que
uneix actualment I'entrada al
recinte amb la C-246 i
I'ampliació de la residencia per
acollir els prof de 20 membres
de la família Maristany. Tot i
aixó, el marques només utilitza-
va personalment els:séjyeis de
la masia durant els meses de
jul iol, agost i setembre-

'E1¡,eÍ de Ribes, Josep Pas-
cual, explicaquedurant la década
de 1930 el mas disposava de 11).
persones que hi treballaven, la

24

Imatges de principis de segleen que s'observen les figures de pedra rogenca del pagés i la pagesasobre els
dospilars d'entrada, símbol del passatdeSolersper amolts veíns. Actualment s6n dios el recinte.

majoria pagesos i 22 minyones.
"lo hi vaig entrar a treballar de
grácies al meu pare, Andreu
Pascual, que hi havia treballatcorn

a pagés. En aquell temps la farní-

lia tenia molts cotxes i feia falta
algú a les nits per vigilar", diu
Pascual. Les fonts consultades

eleven a prop d'una vintena el

nombre de cotxes propietat de
Marsitany,5 motos VCA i I'únic
Hispano-Suiza que hi havia a

l'epoca, el mateix que es va ex-
posar a l'Exposiéió Universal de

1929 a Montjuic, fet a la factoria

de Guadalajara.

Confisca! com a hospital

Durant la Guerra Civil. el
mas va ser confiscut i convenir
en hospital decarrabiners i civils,
factor que va garantirque l'entorn
de la masia no es 'fes mal mes.
Durant aquesta etapa. la rnés
negrede la sevahistoria, el recinte
va perdre tota la magnificencia
que havia tingut fins llavors.

Després de la Guerra la
masia va tomar a mans del mar-
ques de l' Argentera. A la seva
mort. el 1941. la propietat va
passar a mans del seu ti 11Caries
Maristany imés tard a mans de la
seva néta, Maria Lluisa Pilón.
que encara és viva. arnb 90 anys.
Mantenida com a segona resi-
dencia familiar durant un temps,
va ser cedida el 1977 per acollir
el Gran Casino de Barcelona.

Actualment, el vigent ma-
sover, Pau Roig, es manté fidel a
la tradició del seu pare, Antoni
Roig, i del seuantecessor Manuel
Puig, manté viva les terres i té
cura deis ceps que segueixen pro-
duint com ha feien fa cent anys.
aliens a la historia d'un mas que

ha estar masia, hospital i fins ara.
de moment, casino de joco

L'edifici de 1918 esva construir allloc de I'antiga quadra de Solers, documentada al s. XVI. L'edifici fa un ús remarcable del vocabulari estetic
classlcistad'arrel noucentistaa la fa~na ials esgraflatsde la paret. A lesduesimatgess'aprecíen elscanvis esdevingutsa I'entrada de la finca.


