
LA CASA PAIRAL

S'esta restaurant la Talaia. Ja
li tocava. L'edifici té dos-cents
vint-i-dos anys, un bonic cap-i-

cua. El drac i I'escut de ferro for-

jat del balcó de la cantonada és
de I'any 1774 i és semblant als
altres tres de les cantonades ver-

nes, que porten els anys de 1774,
1787 i 1793. El nostre drac ens

recorda la data de la construcció
del casal, aleshores una gran
casa pairal. Veiem com és la man-

sió en termes arquitectonics': Té
quatre crugies (espais entre dos
murs de carreqa) a la facana prin-
cipal i cinc a la lateral del carrer

de Sant Pere. En aquestes taca-
nes, a la planta baixa hi ha por-
tals allindats (molt modificats) i un
d'arc rebaixat, el del vestíbul
d'accés. Els balcons, de dimen-

sions decreixents en arcana, són
allindats. La tacana principal té a

la part superior ulls de bou i ratee.
La tacana lateral té, en canvi, una
barana de terrat. Encara es con-

serven petits fragments deis es-
grafiats que en altre temps van

decorar les facanes, amb motius
florals i qeometrics, destacant un
escut en molt mal estat on enca-
ra es veu una ballesta tensada,

símbol deis Ballester. És de re-
marcar el treball de forja de les
baranes deis balcons i del drac
cantoner. A I'interior de I'edifici es
conserven pintures als sostres
que daten del segle XVIII. La ca-

pella era dedicada a la Resurrec-
ció de Jesús".
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ARA LA TALAIA
EL RAVAL DE MAR

El casal deis Ballester «Co-

loma» es va construir en el ma-

teix lIoc o damunt d'una vella casa
del raval de Mar, fora muralles de

la vila, al peu del camí de Mar que
en el segle XIV s'iniciava a la sor-

tida del portal de Mar, portal si-

tuat al sud de la plaga Major, prop
del carrer Nou i després, ja en el

segle XVI, a la crullla nord del
carrer Cornerc amb el carrer de

Sant Pere, davant de la Talaia.

Aquell antic camí es va transfor-

mar en el carrer deis Caputxins i

més avall del convent en el car-

rer de Sant Sebastía, per haver-

hi la capella construida I'any

1530.

El raval de Mar -a similitud

d'altres ravals apareguts al voltant

de les viles medievals de Vilano-

va i la Geltrú- era un barri exte-

rior que sorgí a la banda de

migdia de la muralla vilanovina.

De fet, I'any 1603 ja es va decidir

enderrocar les muralles que im-

pedien el creixement de la vila. A
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frec de la muralla meridional i a
partir de I'actual carrer de Sant
Pere o playa Nova, es van anar
configurant els carrers que amb
el anys arribarien a ser els de
Padua, de Santa Madrona, deis
Caputxins i de Sant Gervasi -a-

quest darrer, antic camí que duia
a I'ermita del mateix nom, aAdar-
ró-, estirant la vila cap a mar,
lIunyana encara. Els carrers del
raval, amb el tramat rectangular
acomodat als antics camins, pre-
senten una urbanització substan-
cialment diferenciada deis de din-
tre de la muralla, estrets i torcats,
Els antics anaven de lIevant a po-
nent. Els nous van de nord a sud,

essent els travessers els que ser-
veixen de nexe de comunicació
deis que apunten cap a mar.

El carrer deis Caputxins, for-
mat a mitjan segle XVII, com hem
dit, seguia el tracat del camí de
Mar i prengué aquest nom en un
acord de I'any 1735, substituint el
nom de carrer de Mar. Al final
d'aquest vial, en un costat del
camí, hi hagué el convent deis
Caputxins, cornencat a construir
el 1645 i acabat el 1653. L'any
1784 fou benelda la nova esglé-
sia del convent, que donava a
l'actual playa deis Cotxes-. Els ea-
putxins foren exclaustrats el 1835
i els seus terrenys foren venuts.

Paral.lel al carrer de Sant
Pere, durant el segle XVII es for-
ma el carrer de Sant Gregori i el
deis Mercaders, quedant al mig
un espai més ample, que a prin-
cipi del XVIII ja era denominat
playa de les Cols pel fet d'haver-
s'hi traslladat els venedors
d'hortalisses, procedents de
I'antiga playa Nova o carrer de
Sant Pere.

En la crutlla del camí de Mar
(ara Comete) amb'lá' que fou I~

playa de le? Cols, I'any 1579 hi
vivia Joan Montserrat dehCantó,
i anys després, el 1725, Joan

Fuster del Cantó. Entre aquesta

casa i la deis Coloma n'hi havia

una altra habitada per Montserrat
Garí. El Fuster del Cantó -fill del

capita d'infanteria Joan del Can-
tó-, I'any 1755 va casar la seva

filla i hereva M. Anna (1734-1761)

amb Llorenc de Cabanyes i Boet

d'Argentona (1733-1787). Josep
Fuster, paqes i comerciant, junt

amb el seu gendre van fundar la

societat «Fuster y Cabanyes»,

que va durar vuitanta anys i el

1742 havia comprat la casa del
veí Garí. El fill de M. Anna Fuster

i de l.lorenc de Cabanyes, I'hereu

Llorenc de Cabanyes i Fuster

(1758-1814), I'any 1790 va com-

prar la masia d'en Parellada, i va

construir I'actual masia d'en Ca-

banyes i un trull d'oli, recentment

descobert. La nova masia porta

la data de 1798.

Cabanyes i Fuster, vers el

1804, va fer construir I'actual edi-

fici del Cantó damunt les dues

cases del seu avi Josep Fuster

-mort el 1783 quan tenia 88

anys-, fent costat al casal del
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Coloma. En aquesta casa deis

Cabanyes, I'any 1808 hi nasqué
el poeta Manuel. Per cert, el vell

Cabanyes i Boet, vidu de M.
Anna, torna a casar-se dues ve-

gades més, la tercera amb Clara
Ballester «Coloma», veina seva,

vídua de Fidel Torrents i filla
d'Anton Ballester. Van tenir un fill

postum, Josep M. de Cabanyes i
Ballester (1787), que morí relati-

vament jove (1839).

Feta la precedent apreciació
histórica de I'inici i expansió del

raval de Mar on van algar-se pre-

coces cases del barri, si tenim en
compte la primera referencia de

la veina casa del Cantó (1579)

podríem datar d'aleshores I'as-
sentament de la nostra entitat, per

la qual cosa els primitius fona-
ments poden arribar a tenir més

de quatre-cents anys, molts més

que la casa pairal edificada el

1774.

ELS BALLESTER I
ELS «COLOMA»

Els Ballester que van fer
construir la casa «Colorna» foren

pagesos enriquits durant el segle
XVIII comerciant amb América, a

sernblanca d'altres famílies de la

vila i de gairebé tota la costa ca-
talana.

La nissaga deis Ballester és
molt antiga, amb reíerencies a la

Geltrú I'any 1303 (Processos,

ADB,I/1,96) i a la Vilanova de
Cubelles en el fogatge de 1497.
Extensa família, amb batlles i ju-

rats, a mesura que anaven apa-

reixent branques es diferenciaven

per motius i renoms, com era cos-
tum als pobles d'arreu abans de

dictaminar fer servir el segon cog-
nom. La principal ramificació vi-

lanovina era coneguda per «deis

Pilars» (carrer Major, segles XVI-
XVII) i la de la Geltrú per «del
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Vall» (carrer del Ravalet, segles

XVI-XVIII). A la primeria del XVII

també hi hagué els «del portal

d'en Hossell», que vivien en el
raval de Sant Antoni i foren bo-

terso L'any 1697 tenim notícia del
primer Coloma, es deia Josep i

era comerciant quan li van encar-

regar comprar oli en el Camp de
Tarraqona". Posteriorment, en

una lIista de des peses de la fra-
gata de Vilanova, de I'any 1707,

hi veiem el Ballester «Fadrich» i

el «qandalla-", En l'Estadística
rústica del 1725, a més deis «Pi-
lars» i deis «Vall», hi figuren el
«frare» (abans «lo Hubió»), els

«Mascaré- i els «Bruxeta», tots

ells amb renom procedent de la

família mullerada. Aleshores, Jo-
sep Ballester «Colorna» ja dispo-

saya de moltes terres, situades a
la Bassa Nova (vora la Pallissa),

l'Estany, Adarró, mas de la Cort

(mas Esquerrer de Dalt), sínia del

camí de Mar, la Plana, mas Gros,
la Collada, camí de Vilafranca,
Santa Magdalena i mas d'en Per-

ris. Un parent seu va declarar una

pega vora el mas Roig, que afron-

tava amb un tal Brunet i amb el

terme de Castellet, segurament
relacionada amb I'actual masia

Coloma.

En el cadastre de 1739 és on

surten més renoms: «Muxart»,
«qandalla», «barrí», «Colorna»,

«del Vall», «trare», «biela", «cor-
di", «Mascaré», «Verdolaqa»,

«brasilero» i «de Carro", aquest

darrer per haver-se casat amb la
mestressa de la masia del mateix

nom. A més de pagesos, mari-

ners, pescadors i comerciants, hi
havia un cirurqia i un apotecari.

Els hereus de Josep Ballester
«Colorna» posseienalgunes ca-

ses, entre les quals en consta una

anterior a I'actual edifici de la Ta-

laia, casa que tenien lIogada. A
nom d'Antoni Ballester «Coloma»

fou declarada una masia de Vila-

nova ocupada per Joan Massa-
na, unat.:<botigade mar" l-una fas-

sina, a mésde les térres que ja

coneixem del seu pare Josep. No
hi ha dubte que els «Colorna»
eren deis principals terratinents
del municipi.

En el darrer terc del segle
XVIII, Anton Ballester «Colo-
rna», comerciant reputat, ja era
difunt (1768). El seu fill, Anton
Bonaventura, nat el 1721, pro-

curador síndic, regidor i comer-
ciant consolidat, fou el qui va fer
construir I'edifici de la Talaia,
transformant-Io en la casa pai-
ral. Llavors -i durant el segle

passat- els -Coloma- E?sfeien
dir «de Ballester» per raóde la

petició que I'any 1778 Anton
Bonaventura havia fet -i el rei
Caries III I'hi concedí- del títol
de ciutada honrat de Barcelona,

i amb aquesta qualitat assistí, en
representació de la noblesa, a
la Junta General del Corregi-
rnent". Així doncs, hi ha dades

del segle passat del militar Ra-
mon de Ballester (1859), del
conseller Josep de Ballester

(1863), del diputat Laurea de
Ballester i de I'hisendat Tomas
de Ballester, propietari de la
casa «Colorna» (1875).

L'any 1860 fou reglamentat el
lIistat de masies. En el nomen-
clator corresponent hi figuren la
«Mesquita del Vidal» i la «Mes-

quita del Colorna». D'aquí vénen
els noms vigents de «les Mesqui-
tes» i el «mas Colorna», malau-

radament ambdues en runes.
Segons diuen, els Alba «Tallafe-
rro» eren masovers del mas Co-
loma des del segle XVIII. Un d'ells

fou l'errnita de Sant Joan.

PER QUE COLOMA?

De moment desconeixem de
que els venia el renom, pero se-
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gurament tenia relació amb el

nom personal femení Coloma i

tal vegada amb una vídua Colo-

ma Garí que apareix I'any 1725

com a propietaria d'una peca de

terra situada a l'Aragai, tocant a

un terreny del mariner Joan Ba-

lIester.

També caldria parar aten-

ció en el veinatqe Coloma-Garí
del carrer de Mar, ríesprés deis

Caputxins i ara del Comer9. En.
tot cas, ja .hem comentat qU,e
el renom apareix l'any.,1697 i

a ix ó no vol dir que sigui

d'aleshores sinó que podria 3. CASTELLS-SABATER- VIRE-
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