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EL MAS DE l'ESQUERRER'
. .

, .

Situada dins de lrantiga partida

del Prat de Cubelles, entre el

vell camí ral i la platja, pero

en el terme de Vilanova i la Gel-

trú, aquesta casa fortificada PO!
seeix una de les poques torres

de planta quadrada que resten al

llarg de la costa de ponent. La

torre antigament quedava iso lada

i es comunicava amb la casa per

mitja d'un petit pont situat a

l'al~ada del primer pis, sistema

que s'emprava aleshores per a de-

fensar-se de les incursions pro-

cedents del mar. De la fortifica-

ció només es veuen algunes espit-

lleres. Si gairebé no es tenen

dades de la torre, en canvi es

troben notícies historiques de

la masia des del segle XII, de

quan en deien "lloc de Viver".

El toponim Viver és propi del Ber

gueda.i de la Segarra. (s difícil

discernir pel cognom de proceden-

cia si un. personatge tenia una

o altra vinculació geografica.

Quan l'any 1161, l'arquebisbe de

Tarragona cedí uns delmes del te~

me de Montoliu a Guillem de Cla-

ramunt, en el document consta la

signatura d' "Arnaldi de Viva-

rio".l) Després, el 1174, l'esme~

tat Guillem de Claramunt dona a

Santes Creus unes propietats en

el terme del Codony, junt al riu

Francolí, i al costat de les sig-

natures de Ramon de Cubelles i

d'Arnau de Tamarit, hi ha les

d' "Arnaldi de Viver" i "Bernardi
de Viver".2) En aquest darrer cas

no podem dubtar de la vinculació

deIs Viver amb les nostres contra

des, més tenint en compte que el

Claramunt era el senyor de Cube-

lles, i que mesos abans havia fet

donació del castell de Garidells

fent citació en el document deIs

dits "Arnaldo de Vivario" i Ramon
de Cubelles.3) Pero les relacions

entre el Claramunt i els Viver

eren ja fefaents l'any 1167, quan

amb el consell de Guillem de Cla-

ramunt, així mateix senyor de Ta-

marit, Bernat de Viver i la seva

muller Ermessenda van cedir el

castell de Vespella.4) Posterior-

ment, en un acte celebrat a Vila-

franca el 1182, Bernat i Arnau

de Viver foren testimonis del vas

sallatge de Berenguer de Tallada
a Guillem de Claramunt. 5) I per

finalitzar, Bernat de "Vivario"

fou marmessor del testament de

Guillem de Claramunt l' any
1190.6)

Que els Viver eren "cub e l l e nc s "

ja podríem assegurar-ho el 1177,

per mitja d'un escrit referent

a Castelldefels, on es troben les

signatures de Bernat i d'Arnau

junt a les de Dalmau de Cunit,

Guillem de Cunit, Berenguer de

Vilafranca, Berenguer d'Avinyó

i Pere de Calafell.7l I que Viver

era del terme del castell de Cub!

lles podem dir-ho a partir d'un

pergamí de l'any 1197, quan els

Vilafranca van vendre a Guillem

de Cort un honor que tenien en

el terme de "c as tr i de Cub e l l e s ",

el qual afrontava peÍ cantó de

llevant i migdia "in alodio de
Viver". 8) Del mas de Cort s e In

tenen notícies el 1343,1nIT d'a-

quest lloc consten les peces de

terra núms. 866 a 871 del Cadas-

tre de 1739, situades entre el

camí ral i el Prat de Cubelles,

o sigui, veYnes de l'actual mas

de l'Esquerrer.

En el fogatge de 1365-70, s'es-

criptura "Pere Ro~ell dez vi ver"

home espars del "benifet de sanc-

ta Caterina de Cub e l l e s ", i en

el cens de 1381 es troba "P. Ros-

sell des Viver hom espars del ter
mp :~ '::.;:;elles".

Els primers Esquerrer cubellencs

són inventariats en el fogatge

de 1553. Es deien Joan i Bertomeu

Squerrer i habitaven en la Quadra

de Gallifa. De l'any 1560 és el

testament de la vídua Francesca

Esquerrera, fent esment de l'he-

reu Bartomeu i els seus germans
Antoni i Simeó,10)pero sabem que

n'hi havia un altre, el citat
Joan. 11) L'hereu era casat amb

Eufrosina 12) i junt amb el seu

fill, també dit 8artomeu, fou

mort el 1585 en un atac de moros

a la "casa de ~a torre del
prat",13) o sigui, a L' ac tua l mas

de l'Esquerrer, el qual era dis-

tint del mas on vivia "Joan Squar

rer de montanya"14) i de la masia

on habitava l'Antoni Esquarrer

els seus fills (difunt ja el

1593), casa coneguda per mas de

l'011a,15) masia de la qual soIs

queden les runes vora el mas Tra-

der.

Després del luctuós succés, en

el mas de l'Esquerrer només hi

van viure Bartomeu Gassó i Barto-

meu Escardó. 16) Pero els Esquer-

rer continuen a Cubelles du\ant

el segle XVII i la darrera refe-

rencia d'ells és la mort d'un An-

toni Escarrer en terra de moros,
a l'Alger, 17) el 1683.

Al tombant del segle XVIII, l'any

1704, el mas d'en Escarrer era

propietat de Franc e s c Llanusa 18)

després consta que hi vivien

Gabriel Gil i "Faret del Mas del
Escarer".19) Les terres del Prat

de Cubelles eren considerades in-

habitables i foren adquirides pel
Comú, 20) per ó el "Mas d ' en Escar-

ré" persisteix en el Cadastre de

1739 i continuava a mans de "Fran
cisco Llanussa".21)

El lloc va passar definitivament

al terme de Vilanova l'any 1750.

El Prat de Cubelles, on soIs hi

havia joncs, fou venut a particu-

lars el 1803, mentre en el mas
hi V1Vla Magí Llanussa,22) el

qual posseYa "lo prat del Mas del

Escarré", segons consta en un do-
cument del 1820.23)

La .restauració de la casa data

del 1851. Nou anys després, la

carretera fou construYda entremig

deIs masos de Dalt i de Baix.Ales

hores el "~'anso Escarrer" era de

Josep Rosell i Serracan.24) Con-

tra el costum del país, la masia

presenta la fa~ana de cara al

Nord, tal vegada per la insalubri

tat deguda a la proximitat del

mar. En aquesta part de la casa

existeixen nou arcs que formen

una gran galería a l'al~ada del
primer pis. La part més moderna
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Vista anterior posterior del Mas de l'Esquerrer (Foto: V.Carbonell)

és la del cantó de mar. De fet,
hi ha tres fases de construcció
ben marcades: torre i cos central
(s.XVI-XVII), fa~ana (s.XIX)
la darrera fa poco

Segons l'''Arte Heráldica" (Adarga
Catalana), d'en Garma y Duran,
com també Martí de Riquer, els
"Esquerrer de Vilanova de Me-
yá"(?) eren possei'dors d'un escut
on portaven "lo camper d'or tres
pals de sinoble", o sigui, tres
pals verds sobre fons groc. No
creiem que els nostres Esquerrer
tinguessin res a veure amb la no-
blesa, pero ens preguntem d'on
venia aquesta familia que va do-
nar nom a una masia en la qual
no hi van viure dos segles. Per
ara tots els indicis indiquen un
albre Mas Esquerrer, del qual es
tenen notíci~s en el Prat de Llo-
bregat a les darreries del s. XV.
Un Anton Esquerrer, casat amb Eu-
lal~dai, vivia en un mas que
an~igament portava els noms de
Bertran i de Godai. Aquest Esquer
rer morí vers l'any i512.25)Fill;
del matrimoni foren 8artomeu i
Pere. Del primer, casat amb Mar-
garida Macia, es perden els lli-
gams amb el Prat a partir del
1519.26) El' segon, casat amb Vio-
lant, continuara la nissaga deIs
Esquerr1r al delta del Llobre-
gato 27 Un Pere Squerrer, terrati
nent i dedic'at a la cria de bes:
tiar, el 1540 ~?mprava censals
per valor de 45' I'l iur-e s 10 sous
a Miquel Plana de Cubelles i a
Joan Roi~'de la Geltrú.28) Am~dós
conciutadans figuren en)el fogat-
ge de 1553, com també hi consta

Joan r1ir de Cunit o Vilaseca, el
qual, l'any 1552 signava una apo-
ca o rebut a Pere Esquerrer per
una quartera de blat per una pen-
sió de censal mort.29) 1 un any
abans, a instancia de Pere Esque~
rer s'embargava a Pere Climent
de Vilanova pel que devia als he-
reus d'un tal Anton Lloren~, di-
funt.30) No tenim més dades. En
el fogatge de 1553 es troba Pere
Squerrer en el Prat de I'Hospita-
let 8artomeu Squerrer en el
Prat de Sant Boi. Pere morí vers
1557.31)

La coincidencia del prenom deIs
primers Esquerrer del Prat (Anto-
ni Bartomeu) amb alguns deIs
Esquerrer de Cubelles i les rela-
cions "social s" de Pere Esquerrer
del Prat amb persones de la nos-
tra rodalia, ens fan sospitar que
Joan i Bertomeu Squerrer de Ga-
llifa (any 1553)eren descendents
del Bartomeu desvinculat del Prat
envers el 1519. (s una hipotesi
que cal estudiar amb profunditat.
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