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La Masia de Carro, una
masia impressionant

Jordi Casas

La masia d'avui,la de Car-
ro, és una edificació blanca que
destaca d'uns vinyars als afo-
res de Vilanova i la Geltrú Si-
tuada al peu de la carretera
vella de Sant Pere de Ribes, en
un punt on hi ha un revolt tan-
cat que en diuen el 'tornb de
Carro', lIindant amb el terme
_d'aquesta població vetna (en
una vinya propera hi ha una
fita), és una masia que
podríem qualificar
d'imptessionant. Són diversos
els motius per usar aquest ad-
jectiu que pot semblar exage-
rat. La masia de Carro impres-
siona per la seva antiguitat i
per la petjada que hi han deixat
nombrosOs segles d'história,
com ara un gran i eniqrnátic
finestral a la facana, diverses
arcades a I'interior, nombrosos
cups per al vi (més que en cap
altra masia que fins avui hem '
visitat) i, ñnalment, una gr~ta o
nevera subterránia,

La relluent blancor de la
calc de les parets exteriors de
la masia fa resplendent
l'edificació. Amaga, 'pero, el
color del passat, el color obs-
cur del pas de molts segles en
les seves pedres, Els historia-
dors han trobat que ja en el
segle XI se'n parlava. Diuen
que és un deis primers masos
documentats de la comarca,
En aquells temps escrivien així
el seu nom: Mas Cherd. Era
una época en qué les masies
gairebé encara no eren masies
i qqe moltes poblacions no eren
res, i Carro devia ser molt dife-
rent de com és avui, que és el
resultat final d'una lIarga his-
tóría d'ampliació i reformes, Hi
contribuiren famílies com els
Alegret, que h'eren propietaris
en el segle XVI, i després els
seus successors, la familia Ba-
lIester, un membre de la qual
va ser la mare del poeta Ma-
nuel de Cabanyes, Caterina

Ballester, casada amb l.lorenc
de Cabanyes i Fuster. La ma-
sia va canviar de propietat a
principi de 'segle quan la va
comprar un indiano, el ribeta de
can Geló, Ramon Mestre i
Mestre. El ribeta havia marxat
a Santiago de Cuba I'any 1871,
on va fundar la fabrica de Ta-
bacs La Picota, Amb els bene-
ficis del negoci va comprar la
masia de Carro i també va
edificar una bonica casa a la
placa Marcer ,de Ribes, dita
Can Punxes. Carro després va
passar al seu fill, Josep Mestres
Raventós (1912-1993), i, ac-
tualment, és del nét, Josep
Mestres Boleda.

Una de les coses que més
impressionen i sobten a la ma-
sia de Carro és el gran finestral
renaixentista que hi ha la fae;a-
na. Qué hi fa una obra d'arta la
facana d'una casa de pagés?
Ningú s'ho explica i es veu que
no hi ha constancia escrita del
seu probable trasllat des d'un
desconegut lloc, El finestral,
sense dubte, és el més vell de
la comarca, Estudiant-Io a fons
potser es podria treure
I'entrellatdel seu origen, Aquest
finestral se I'han mirat molts,
I'han pintat i I'han fotografiat,
peró I'enigma encara hi és.A la
facana també hi ha un rellotge
, de sol sense nurneració, i un
portal rodó de pedra sense cap
data, Aquest portal queda
arraconat per l'existéncia d' una
edificació que sobresurt de la
linia de la facana.

Hi ha documentes
del segleXI que
ja parIen de la
Masia de Carro
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A la planta baixa d'aquest : descri!. Al terra d'aquest me n-
afegit hi havia les quadres, i al jador hi ha la trampa per entrar
pis superior hi viuen els maso- al que correntment en diuen
vers, Actualment ho és Albert una gruta, peró que és una
Graells Fontanals, nascut a antiga nevera on deixaven els
Canyelles, que va succeir el menjars i les bequdes per
seu pare, Jaume ¡3raells Ber- rnantenir-les fresques, Aques-
tran, el qual, a la vegáda, va - ta 'gruta té primer uns graons i
succeir fa més de cinquanta després una lIeugera rampa
anys un masover molt cone- fins a una saleta .rodona arnb.
gut, Manuel Artigas, ditManuel prestatges per a posar-hí el
de Carro, que calla, Alllarg del soterrani '

A I'esmentada quadra on hi n'hi ha d'altres per posar-hi el
guardaven els animals de tre- ílurn. La lIargada del soterrani
ball s'hi veu una de les diver- s'ha calculatque té uns 25
SeS arcades que hi haa la rnetres, No és rectilini sinó que
rnasia. Una altra és la que hi ha .: ..fa quatre retombs en anqle.
a la mateixa entrada de la ma- Pren la direcció enfora de la'
sia, lloc on també es veu una casa, passantpropdeladster-
eniqrnática carota humana en- na que es veu a la fotografia,
.clavada' en un sortint, i I'accés
a diverses dependéncies: un
accés directe a les quadres,
I'accés a dos cellers i a unes
antigues dependéncies deis
rnasovers. Entre aquestes de-
pendéncies hi ha una cuina
amb forn de pa que I'última
végada que es va fer servir va
ser durant la Guerra Civil.

També hi ha un menjadoral
qual dóna lIum el finestral ja

que té quaranta metres de fon-
daría,

A Carro hi ha dos cellers:
Un de molt gran i un altre de
petit situat al fons de I'entrada
de la casa, on encara s'hi guar-
den bótes. Del celler més im-
portant impressionen les' di-
mensions i, moltespeclalment,
la qualitat deis cups. N'hi ha set
o vuit, o potser més, alguns
encara amb la corda de segu-
retat per als trepitjadors de
ratrn. Fins ítot hi ha una cube-
1Iá.

En I'época de la verema, a
Carro hi devia haver Uh tránsit .•
de carros i.pagesos importan!. .
Als cellers.de Carro ja no es fa
vi, pero les seves vinyes, que
gairebé ocupen les trenta hec-
tarees de la finca, deuen conti-
nuar donant tant vi com a
I'época que els mestres d'obra
plasmaren en el celler gran les
tres arcades que Ii donen per-
sonalita!. Una d'elles, gótica,
ésmagnífica. D'aquesta es pot
veure la pedra gracies al fet
que el pare de I'actual propie-
tari, un dia, es va dedicar a
descobnr-Ia

El finestral
renaixentista

de la facana és
impressionant


