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Solicrup, una masia amb 200 anys d'história
Jordi Casas

Avui com mai les masiesde
la comarca s6n notícia. Per di-
versosmotius. Unes perquéles
han fet desapareixer,sensepie-
tat, com la sínia del Gall o la
Granja Pujó a Vilanova, i la sí-
nia Robert a Sitges.Altres per-
que han canviat d'activitat. Per
exemple, les ribetanesde Xori-
guera, can Ramonet o can Mi-
ret, I tambépodríem referir-nos
a la masiad'en Frederic,que és
noticia continuadamentpel que
s'hi fa desdel dia queva sersal-
vada de I'enderroc a l'últim
moment,Avui per avui, pero, la
queho ésmésde totesésla ma-
sia de Solicrup, una de les rnés
antigues de la comarca i que
havia estatuna quadra. Un cú-
mul de fets l'ha portat a les pa-
gines de la premsa: les obres
d'urbanització de la zona, unes
troballes arqueológiques i, per
últim, la novaaparici6periodís-
tica del darrer propietari per
qüestionsjudicials.

Totsaquestsesdeveniments,
queafegiranméslínies ala llar-
ga historia de l'indret (de Soli-
crup, diuen, se'n podria escriu-
re un llibre mésquegruixut) que
va cornencaramb una primera
citaci6 a I'any 1228, fan que li
dediquemuna Imatge de la co-
marca, sense pretendrede fer-
ne una síntesi histórica sin6 de
complementar el que ha publi-
cat el nostre DIARI. Tan sois
donar-nealgunesimpressionsi
unsapuntsquecreiernd'interés,
101 i que s6n forcosament limi-
tats,perquéno hempogutveure
l'interior de la masiaper obres.
Amb tOI ho fem perque no ens
podem esperara una hipotética
jornada deportesobertesquees

La masia Solicrup és una de les rnés antigues de la comarca

preveu llunyana, i perdre així
l'oportunitat de parlar-neo

L'encert de conservar-la
D' entradahem de dir que és

totalment encertada la decisi6
queesveu quehi ha en ferro de
conservarla masia.Es unagran
notícia pel nostre patrimonio
Solicrup té un valor historie in-
dubtable,com esperemqueque-
di palésamblesproperesratlles.
Ara bé, també caldrá encertar-
la en la seva destinaci6 com a
equipament municipal després
de la consegüenti obligadares-
tauraci6, que desitgemno sigui
a l'estil masiad'en Cabanyes...
L'únic que a horesd'ara cal la-
mentar és la situaci6 en que ha
quedat la masia, que és sem-
blant a altres casos d' edificis
histories quehan viscut situaci-

ons similars. A la masia s'han
tapat les obertures,com éstra-
dicional perevitar mésdegrada-
ció, pero cal que no s'aIlargui
massaaquestasituaci6.Hi haun
cas del patrimoni vilanoví que
no voldríem veure repetit, com
ésel de la torre de Sant Joan,
quecontinua encara,desprésde
molts anys,amblesoberturesta-
pades.

Malgrat que déiernanterior-
ment que no ensha estatpossi-
ble veure'n I'interior abansque
hi emparedessinlesobertures,si
quepodemdir unamínima cosa,
ja que hi vam estar fa bastants
anys.Vaserdurant la nostraeta-
pa escolaralsEscolapis.Deuria
ser pels primers anys seixanta
del seglepassat.Recordemha-
ver visitat també altres masies.
És ciar que de la feta a Solicrup

noméstenim petits records,per-
queIlavors encarano dúiem ea-
mera fotográfica ni bloc de no-
tes.Amb tot, sí que ensva que-
dargravatpersempremésel pas
per una salaen que hi havia al-
gunsretratsdepersonatges,cosa
que fa que avui enspreguntem
quese'n deuhaverfet d'aquests
quadres.Un segoni últim record
estarelacionat amb el partit de
futbol que els escolarsensvam
muntar enun terrenyproper.En
un deis equipsjugava un porter
quesi noanemerratseraun deis
fiIls deis masovers,i amb qui,
aquestsdies,enshauria interes-
satparlar.

D' aquella visita escolar, el
que no aconseguimrecordar és
si vam veureu-hi una capeIla,
d'una existencialógica si desde
1644 fins a la desamortització,
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l'any 1835,hi estiguerenelspa-
res mercedaris. Al llibre de
Josep M. Gavin d'inventaris
d' esglésiesdel Garraf (1981) es
publica la fotografia d'un altar
dedicat a la Mare de Déu, pero
l' autor el situa a la masia deis
CoIls, tambédita Casadel Mar,
dins de la finca deSolicrup, a la
qual l' inoblidable director del
DIARI JosepF.HuguetPratsva
dedicar un reportatge l ' any
1996. No s'hi fa menció a cap
capeIla. Sí, en canvi, en fa un
text sobreIa mateixacasadegut
aRoig Toqués,publicat el 1997.
Parla d'una capeIla particular.
Un llibre publicat el 1947 ens
confirma també que hi existeix
aquestoratorioEl mateix llibre
tarnbé diu, respectea la masia
de Solicrup, que aqueIl any hi
havia vestigis de la capellapar-
ticular a les habitacions de la
casa de l' administrador. S' hi
afegeix que la família Sama
mandó construir en la misma
entrada o plazuela una bonita
capilla que destruyeron los ro-
jos el día de Santiagode 1936.
Per altres papers sabemque a
l' any que va passara l' ordre de
la Mercé elsparesvanconstruir
un oratori en el qual hi havia un
quadre de la Mare de Déu que
va servir posteriorrnentper or-
nar la capella feta per la familia
Sama,el 1849. Queesconserva
de tOI plegat a l' interior de la
casa?

Víctor Balaguer hí

va sojornar
A Solicrup, hi va sajornar

durant dos mesos Víctor
Balaguer en ocasi6 del traspas
de la sevadona, Manuela Car-
bonel!, ocorregut l'any 1881,
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pocs mesosabansde la inaugu-
ració del ferrocarril. D'aquells
dies de conbort van sortir dues
poesiesrecollides a l' antologia
de la seva Poesia, editada en
ocasió del centenari de la seva
mort. 1abandad' aixo, tambéen
va sortir una decisió important
perVilanova. Segonsel seucol-
laborador Manuel Creus,
Balaguer hi va madurar la idea
de donar tots els seusllibres i
obres d'art a la població que
l' acollia.En aquellsdieserapro-
pietari de la finca Antoni de
Samai Urgellés,primer marques
deCasa-Sama,títol createl 1872
pel rei Amadeu 1, i casat amb
Ramonade Torrents i Higuero,
futura marquesadeVilanova i la
Geltrú. L'havia comprat el seu
oncle, l' exportador de ví Joan
Samai Martí (1804-1864), per
un milió de rals a la subhasta,
l'any de 1849.

De l' antiguitat de Solicrup
no noméshi ha proves arqueo-
Iógíques sinó també de docu-
mentals,queabracendesdel' es-
mentatanyde 1228fins avui.En
aquells primers temps tingué
propietaris barcelonins, i nhi
tomariaahavermésendavanten
ser-ne els pares mercedaris.
Aquests hi arribaren el 1644,
com s'ha dit, ambmolta ernpen-
ta, perque restaurarenla casai
la torre de defensa,que té, ves
per on, semblancaambla decan
Vidal de Vilanoveta. Hiha qui
ha dit que Solicrup mai va aca-
bar de ser un convent, tan sois
unagranja. Desprésde la famí-
lia Sama,ja esmentada, Soli-
crup va passarel 1892apropie-
tat de Joan Soler Suau, dit el
Sansde Gornal, del qualja vam
parlar en ocasió d' escriure una
lmatge del masRicard, publica-
da el 27 de desembrede 1997.
Passatel daltabaix de la guerra,
va canviar la propietat a favor

de Felipe Bertran Güell, fill de
JoséBertran y Musitu, un polí-
tic debiografia prou conegudai
controvertida.

Una importan! granja
avícola

En la historia més recent de
Solicrup s'ha de subratllar la
importanciaquehi va tenir l' avi-
cultura durant els anys de més
apogeud' aquestram aVilanova,
a les decadesdeis cinquanta i
seixantadel seglepassat,en els
quals s'hi van comptar més de
200 granges.Aquest apogeuva
facilitar la naixenca d'una Cai-
xa Rural vinculada a una coo-
perativa avícola i l'inici d'una
novaepocadela Fira deNovem-
bre. La Granja Solicrup va ser
unesde les que van tenir estand
propi en aquell primer any de
1958alaBolera.Anysmés tard,
la GranjaSolicrup esdenomina-
ria Alba-Solicrup, en vincular-
se durant uns anys amb una de
les fanu1ies,els Alba, que van
ser precursoresde l' avicultura
aVilanova.

En un reportatgepublicat al
nostre DIARI, el mes de maig
de l' any passat, a propósit de
l'inici de les obres,esrecollien
les paraulesd'un antic treballa-
dor que afirmava que la granja
produía,durantelsmillors anys,
fins a catorze mil ous al dia.
Quan van arribar temps no tan
bons,aquestsvanquedarreflec-
tits en un reportatge publicat
l'any 1995 que duia el següent
titular: Detectadaunagran bos-
sa d'economia submergidaa la
Granja Solicrup.Els antics ga-
lliners estavendestinats a tota
classe de treballs. Ja dos anys
abans,el DIARI tambéexplica-
va queel propietari d' aleshores
havia estat relacionat amb un
assumptede frau fiscal.

Com esveu,alespaginesdel

La torre és un deIs elements característics de Solicrup

nostreDIARI s'ha pogut seguir
la historia recentdeSolicrup per
les referencies que s'hi troben.
Al' antic tambéerapossible.Ho
demostra un fet succeit l' any
193queesbenindicatiu d'aquell
nou període que va comencar
ambla proclamació de la Repú-
blica. Un mes després del 14
d'abril, a Solicrup hi va haver
una trobada de capellansde to-
tes les parróquies vilanovines.
Aixo va provocar tants rumors
que al DIARI del 13demaig es
va publicar una nota d'aclari-

ment dient quehavia estatuna
reunió espiritual de les que re-
comanava el bisbe de Roma
d'aquells anys.

Una masia blanca
Fins avui la masia de Soli-

crup ha viscut en un indret de
privilegi en trobar-se sola dalt
d'un turó iprotegida perles se-
ves terres que, diuen, s'exteni-

en per tres quílometres de cos-
ta.Havia arribat atenir unaplat-
ja propia. Ara, tristament, auna
part d' aquestesterreselspassa-
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rá com als solarsd' aquellesan-
tigues rubriquesde l'interior de
Vilanova.Aquestajabrica, pero,
ha durat molts més anys i en
quedarael queno handeixat les
altres,un recordenforma d' edí-
fici historie que té com element
singularunatorre amb merletsi
matacans.Ésunatorre de plan-
ta quadrada, amb tres plantes,
que sobresurt de la línia de la
facanade la casa.Se sapque a
l' interior hi haunaescaladecar-
gol que comunica el primer i el
segonpis. A la planta baixa es
veu quehi ha un diposit, Enlloc
hem llegit sobrel' ampladaque
fan les sevesparets. La masia,
per la sevapart, ésrectangular i
constade planta baixa i un pis.
En el primer hi ha una salacen-
tral (la deis quadres?)amb gui-
xeriespolicromades.Pel seuas-
pecte exterior, sembla que feia
anys que no hi vivien i les es-
tancess'havien convertit enofi-

.cines adrrúnistratives. Damunt
de les portesdels baixos encara
es veuennomscomadministra-
ción, bodega,almacén.

Les velles fotografies de la
masia ensla mostren tota blan-
ca, pero les més recents ens la
mostren ben descolorida. Da-
vant de la facana,hi ha quedat
un grup depalmeresque ajuda-
ran a fer la zona verda que es
preveuen un futur al voltant de
la casa.El nom deSolicrup me-
reix l'honor de tenir entradaala
Gral! Enciclopedia Catalana, a
l'edició del 1979. S'hi diuen,
pero,duesperlescomquela tor-
redefensavala costai, enunciar
lapsus,que va seradquirida per
mercaders(sic).

En relació ambel quevol dir
el nom, els entesosdiuen que,
malgrat elspapersexistents,no
s'arribara asabermai. Ni el ma-
teix Joan Cororrúnesva poder-
nebastir unateoria convincent.1


