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Imatge de la comarca

Masía de Montgros, un mas d'especte
decadent i misteriós

Jordi Casas

Sotamateix de la muntanya
que li dóna nom, ran del camí
ral deCubellesaRibes i aOlesa
de Bonesvalls, i aunstresquarts
d'hora a peu de Sant Pere de
Ribes, es troba la Masia de
Montgrós, que veiem a la foto-
grafia que acompanya aques-
tes línies, És una masia com-
posta per dues edificacions
adossades,pero només veiem
I'anomenada casa vella, donat
que la casanova és al' interior
d'un baluard que impedeix fer
unafotografia completadelcon-
junt.

D'aquesta masia ja en va-
rem fer un breu esment fa bas-
tants anys, el 1993, en ocasió
d'unalmatge dedicadaal camp
detir alplat quehi haalesseves
irnmediacions. A vui toca dedi-
car aquestespai,en exclusiva,
a la masia, que té el seu interés
historie i arquitectónicoÉs una
casadela qua!hem deremarcar
avui, per serobjectius, queofe-
reix un aspectedecadenti mis-
teriós, cosa que la fa diferent i
molt subjugant. És com una
d'aquestes cases vuitcentistes
de Vilanova, tancades des fa
molts anys, i a I 'interior de la
qual encaraquedenmil secrets
i ombres del passat.

Aquest aspectedecadentés
més accentuat a la casa nova
pel seu jardí abandonat, amb
unespalmeres i moreresendei-
xadesa, i l'herba del terra molt
crescuda. lIi ajuda també l'ar-
brat exterior de davant del ba-
luard, amb palmeres i unes at-
zavaresigualmentabandonades
de fa anys. Es pot dir el mateix
dela filera de xiprers dedavant
de la masia i al' altra bandadel
camí que, com una pantalla,
amaguen la masia d'una visió
llunyana. Són xiprers que han
perdut .el seu perfil estilitzat
característicoPer acabar-ho de
completar, a! costat de llevant
de la casa vella agonitzen un
parell d' oms comuns, dificils
de veure a la comarca, potser
afectats de grafiosi.

Al marge deIs arbres, a la
casa nova l' aspecte decadent
també li dóna I'estaf deconser-
vació del' escalinatalateral que
puja al primer pis i la balustrada
que divideix eljardí, i a la'quál
li falten colwnnes. Aquestacasa
la daten alguns llibres al segle

XVIII, peró podem aventurar
que hi ha elements decoratius
del' epocamodernistaala faca-
na principal i enels cossos'que
formen el baluard. No haver
pogut visitar els interiors de la
masiaensimpedeix afirmar-he
de totes totes. Sabem, aixó sí,
que en aquestprimer pis, en el
qual no semblahaver-hi golf es
ni enaquestacasani en la vella,
hi vivien els propietaris. EIs .
masoversocupavenuna ala del
cosque forma el baluard, men-

Josep Maria Gavin. Per dades
recollides de l'Eco de Sitges,
sabem que es va obrir I'any
1907 i era decorat pel pintor
sitgetá Josep Vidal i Vidal
(1876-1950), ambcasa-talleral
carrer d' enBosc. Hi havia tam-
bé un tapís representanta Sant
Bonaventura, per una certa ló-
gica, com veurem. Aquest ora-
tori no s'escapade patir els es-
tralls de la Guerra Civil, i,
després, s'hi posaren noves
imatges que desconeixem.

Alguns lIibres daten el mas
al segle XVIII, tot i que té
elements modernistes

tre que al' altra ala oposadadel
jardí hi havia corrals. La planta
baixa eradedicadaaceller, que
té l' entradadesdelj ardíperuna
gran i bonica porta, amb marc
de pedra. A la part posterior de
la casa es veuen els cups per
recollir la verema.

Damunt del portal esmen-
tat, al primer pis, hi ha un llarg
balcó i ran de la teulada plana
un ráfec molt sortint tant com
ho és el de la casa vella. En
aquestprimer pis existia un ora-
tori, al qua! tampoc va poder
accedir l'autor de l'Inventari
de les esglésiesdé Catalunya,

Abans, el 1932, hi va haver la
celebració de les noces d' ar-
gent de l' oratori, que va orga-
nitzar la propietaria, queno era
altra que la germanadel pintor,
Josefa Vidal i Vida\. Ambdós
eren fills deJosepVidal i Martí
(1829-1897), que havia estat
alcalde de Sitges.

Per les dadesdispersesque
hempogut extreuredel' esmen-
tat setmanari l' Eco de Sitges i
també de l' Arxiu de Ribes, de-
duim que durant alguns anys,
les dues casesde la masia van
tenirpropietaris diferents.Així,
l'any 1904constavaquela casa

nova ja era deIs fills de Maria
Vidal Duran, vídua de Josep
Vidal i Martí.

I als anys vint del segle
passatestaescrit en full regis-
tral que la filla Josefa Vidal,
queja ésvídua deBonaventura
Robert, té la casaambel núme-
ro deu, la casa nova, i que la
casa vella, el número nou, és
deIs hereus de Bonaventura
Blay Milil(1860-1911), un sit-
getáamericano queel 1902va
construir una casaal carrer de
Cuba i li va posarel nom de la
seva dona A velina Mas de
Xaxars, Villa Avelina.

Durant aquellaepocal' Eco
deSitges, fidel al seuestil, in-
formava queuntal RafaelBlay
Segura,.tambéamericano,"ve-
raneaba en sufinca de Mont-
gros", El parentiu amb l'ante-
rior Blay no I'hem pogut
esbrinar, pero ésciar quehavi-
en de ser familia. La sevacasa
la compraria, en pocs anys, la
Josefa Vidal, i d'ella sembla
que passaria a uns néts que
portaven els cognoms Piera-
Robert.

La nómina deIspropietaris
més antics no la sabem com-
pleta, .tampoc hi cabria aquí
-les nostresImatgesdemasies
no pretenenseruna historia de
les masies, sinó tan sols una
aproximació a tot el seumón-
pero sabemper fonts solvents
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que ens éls anys més remots de
la masia-diuencitada en docu-
mentsdel segleXII- envasortir
un tal Guillem deMontgrós, que
va arribar a batlle de Ribes. I
que, posteriorment, els de més
anomenadavan ser els Miró de
Montgrós. El quemésrenom va
assolirvaserJoanMiró deMont-
grós, qui traslladat a Vilanova,
va ser regidor de l' Ajuntament
el1741 perla compradel cárrec.
El mésestrany d'ell és quenin-
gú sapper quins merits va donar
nom a una placa de Vilanova.
En un llibre d'Apeo deRibes,de
quan els límits de la masia arri-
baven fins a canRamon, la Ser-
ra, canMartí i els Vinyals, tro-
bem potser I'últim Miró,
propietari de la masia el 1847, i
denom Miquel Ribot i Miró. El
1889 ho era Pelegrí Ribot. En
aquestúltim any n' eramasover
JosepPascualAlba, nascut a la
masia, com el seu fill. El nét..

peró.ja no. Vaserundels últíms
masovers, i es va traslladar a
viure a Vilanova. Es deia Isidre
PascualEsteve.

A l' entradadel baluardde la
casanova, una rajola en forma
derombe ensdóna l' AveMaria,
unavellasalutació endesús,com
gairebé també la que hi ha da-
munt el porta! de pedra de la
casavella, ondiu Déuvosguardo
Aquest és un portal rodó, amb

,uns esglaonsper accedir-hi, que
centra la facana,Al costat hi ha
un portalet. A l'alcada del pri-
mer pis queda el nom d'un re-
llotge de sol molt despintat.
Aquestacasaté teuladadedoble
vessant, i és més fonda que la
que té adossada. Presumible-
ment es deuen comunicar per
I'interior.

Cadadia és més facil arribar
a la masiadeMontgrós. El camí
ral estroba asfaltat desdeIsdar-
reresde la Masieta fins a la cru-
1I1aambel camí dela masiadela

. Serra.Anant per aquestpunt del
carni es veuen més canvis, els
que esprodueixen a canRamo-
net, i alsvoltants decanRamon,
dues masies de les quals ja en
vam parlar.

A les rodalies d'aquestadar-
rera, unes grans roques ara im-
pedeixenentrarvehicles albosc.
Per contra, no hi ha canvis a la
malmesacarretera de pujada al
Montgrós, on hi ha més pedres
que a una riera.]


