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Fa molts anysquecerquemunarespostaade-
quada al qualificatiu de "nova" quedmerna la
masia si tuadaal peude la carretera de Sitges,
davant de les Roquetes,propietat dels genrans
lVEgrinyades de 1955.

Amb el nom deMasiaNavase la coneix des
del segle passat, méso menysde quanes va cons
truir la carretera, a partir de 1863,via de c¿::
mmí.cacíóquees va projectar pel costat de rnig-

dia de la casa, quanel "cemí vell" de LaGeltrú
a Vilanoveta passava(i encarapassa)pel cantó
Nard, o aigui , pel davantde l'antiga facanade
la masia, cantonadaambel camíquede la masia
Torrents va a Carro.

L'adjectiu de "nova" nanéspodia venir de
dues opcions: o bé perqués'havia construit te>-

talment nova, o pel sol fet d'baver=serecons-
truit sobre unade "vel.Ia", Naes traba consta-
tació de la primeraopció, i la segonaelecció
semblamésversemblant,presumiblementreali tza-
dapels lVEgrinyadarruntd'una edificació bastant
anterior, ja queenunapedra trabada i queCOI'-
respona la clau de volta d'unaportalada hi diu
"J.M.1748" i deu pertanyer ala casa "vel.Ia",
Enescanvi, unarajola de la facanaactual porta
la data de 183) i deuésser de la casa "nova",

Pero, quin nom portava la masia"vel.Ia"?
~ amb l' amicAntoni Sagarravamestudiar el

Cadastre de 1739i vamidentificar les pecesde
terra sobre el rrepadel municipi de Vilanova i
la Geltrú, el nomduna antiga masiaprou docu-
mentada, "Mas M3.rroquípecanº 155", propietat
de Jacint Ratés, apareixia al costat del camí

de Vilanoveta i a ponentdel termede Ribes, a
~tana de l' actual NbsiaNava.Per contra,
en el lloc m ara existeix la casa, pecanº 149,
propietat de PauM3rtí,no hi constava capedifi-
cació i seguramenthi era. Recordernque la llin-
da "J.M."(M3rtí?) és de l'any 1748.Ja en el s~
gle XIX, i cmcretamentel 1819,encaraes feia
esment de "lo Masrrerroquí"a la llibreta del
''Delme del Castell de la Geltrú", Aixü vol dir
que la masia va perdre el seunomdeM3.rroquí

quan fou reconstruida i el poble la va batejar

oovament.

Del mas.M3.rroquíes traben notícies documerr-

tades des de lE83 i en el Capbreudel Castell
de la Geltrú de 1591tambése'1 coneix per nas
d' en Don. Un tal Felíp Amiguetera propietari
de dos jornals de terra "en lo masM3rr0chí",

r
els quals afrxrrtavena llevant ambel termede
Ribes i a ponenttocaven"lo camíqui va a Car-
ro" . El rrariner JoanTorrents tambéposseraun
jornal ".enlo MasM3rr0chí", limi tant a llevant
i a migdiá ambel susdit Fel.ip Amiguet.Per al-
tra banda,un al tre rrariner, Gabriel Torrents,
tenia un jornal "en les Tapiesdel MasdenD::m

(q)" , així rrate;x "e:.::idint lo termede Ribes
y de la Geltrú per ~¿:::andade llevarit i afron-
tant a migdia "00 ~J C2mÍReal qui va a Sitges"',
La pecadel darrer masera quasi bé igual a la
del mas M3rroc¡u.::, tal vegadael mateix lloc,
ja que la "q" de darrera el nomsemblaindicar~
ho així si volía dir "quondam",' en al tre -
temps', 'abans'.l

El 1595FrancescAlegret va carprar una ter
ra prop del "MasM3.rr0quí",i el lEU3fou venut
el rrataix "Mas M3.rr0quí"per JaumeBarceló a
Bernat Urge.l.Iés, pages de LaGeltrU habitant
en el carrer de Bonaire. Després,el lf07, l' flr
legret de Carro venia la terra carpradaanys
enrere, fent-se esmentdel veí ''M3sM3.rr0quí".

1 per quees deia M3rroquí? Potser volía
dir "mas Roquí", comdialéctricarerrt anomenern
mantes vegades el masRoquerper 'M3rroqué'?
Dones no, méssenzill. La solució et.írrol.ógica

la vam trabar en un llibre recent: 1'any 1457
es fa menció.del camíal "mansumd'en M:rrTcr-
quí,,2 , i.tma notícia del 1458fa. referencia al
testamentde BerenguerM3rr0quí3,possible pro-

pietari de l'antic masd'en D::m i desprésmas
M3.rr0quí.4

D'aquestamaneraesdevinguétopCnimel cog-
nom gentilici de l'amo, o sig¡Ji, el quenosal-
tres entenernper antrcpónímo topCnimde noms

depersona, en aquestcas de procedenciao ori-
gen, com.pccenésser tambéal tres cogncmsben
coneguts ~ casa nostra, per exempleAlernany,
Angles, Aragcnés,Castel.Iá, Catal.á,Cerda,Fran
cés, Oí.ronés, Navarro,PalIarés , Ripol.Lés, Ur=

gel.lés i Bigata (nadiu de Vic! ) .

Vicen~Carbmell

NOTES

1.- Del mas"d'en Dumus" es tenen refe-
r-ericiea ,1' any 1455. Mª Lluisa Or-
riols i Vidal, "Alguns aspectes de
la Geltrú a la Baixa Edat Mitjana",
pag.87.

2.- Ibídem, pago 32

3.- Ibídem, pago 105

4.- El nom de mas Marroquí també el por
ta una masia en runes de Sant Martf
Sarroca.

La resta de documentació forma part
de l'Arxiu Parroquial de la Geltrú,
de can Suriol d'Olivella, del Cap-
breu del Castell de la. Geltrú de
1591 i del Cadastre de Vilanova de
Cubelles i La Geltrú de 1739.)

3


