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Can Suriol, símbolde
la prosperitat agrícola

Jordi Casas la població entre les quals no hi
La masia de can Suriol que" havia elnom de la comarca a la

veiem a la instantania que qual pertany Olivella, pero, toti
acompanya aquestes ratlles, així, el seu desconeixement de
malgrat les seves dimensions, la comarca quedava compensat
la seva historia i interés que té per I'aparent coneixement o .
el seu interior, és qualificada informació de la importancia de
com un "museu" per aquelles can Surio!.
persones que hi han pogut D'aquesta masia s'ha dit que
accedir. Tot i així, ha estat havia estat una de les tres més _
injustament obtidada per dues importants d'Olivella. Les altres
guies de Catalunya entregades dues que tindrien "pódium"
fa un temps en fascicles per dos serien la de can Pau Olivella i
coneguts diaris catalans. A les can Grau. Aquesta tenia uns
dues guies es fa referéncia El boscos famosos perqué
les restes delcastell, a l'esqlésia donaven g'rans collites de
rornánica en ruines i a I'església rovelfons. Pero va deixar deser
parroquial d'avui en dia, pero masia paqesivola. com un dia
ometen la masia de can Suriol explicarem. Can Suriol, no.
que, sense cap exageració, es Sequeix sent una masia torea
podria considerar un auténtic atractiva, potser la més atracti-
monument: el de carácter civil va d'Olivella. L'edificaci6 que
més Important del munlclpl. Can velern a la folografie presldelx
Suriol sí que va ser esmentat, des del seu lIoc de' privílegí
en canvi. en una Enciclopádia damunt de la riba dreta de la
delospueblosdeE~pañaque,. {riera:de Begues, un ampli
també va regalar en forma de territori de rnuntanyes i conreus
fascicles, fa pócs anys, un diari" fructifers que, en el passat, en-
de Madrid. Només hi posaven cara devien ser molt més ge-
"masies de can Suriol", després nerosos, ja que van prometre
de donar les dades típiquesde ,; .I'aixecament de diverses
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época, Diuen que a les darrerles I que 11 dona personeíítet.

del segle XVIII. A la !linda de Fins a mitjan segle ;:;á:,.sa!
I'entrada principal hi resa I'any va ser propietat de la . familia
1866; que podria correspondre "Raventós. de da Roca-'.

, a alguna- arnpliació- o. reforma; : ACtualment pertany a la familia
posteriordelaconstrucci6 ..corri ,;, Carnp sr' descendents deis
els dos pisos de galeries que es ¡ , Ravent6s, que tenen residencia

. veuen a la "lrnatqe", I'element ·a Canyelles i també a Vilanova
arquitectónic més característic 1 i la Geltrú. .' ¡;

masoveries El I'entrad de can
Sudo!. Els seus noms són: can
Borrec, can Xic Borrec, can Peó,
can Cisco de les Cases Roges
i can Ramon.

Can Suriol, segurament com ,,"
les masoveries esmentades,
devia construir-se com a resultat
de la prosperitat agrícola d'una


