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[Imatqe de la comarca I

Mas Liona, un mas historie a punt d'esbaldreqar-se
Jet-diCasas

La Imatge de la Comarca
d' avui és una mena de crida,
unadenúnciaperqueesfaci ur-
'gentment alguna cosa per atu-
rar la degradació que pateix -i
que la portara a la seva esbal-
dregadatotal- unade lesmasies
més históriques d'Olivella, la
coneguda amb el nom de mas
de Liona, també dit fins fa dos
seglesAliona. Es troba ran del
camí d'Olivella aJafra, aproxi-
madamenta una hora a peu del
capdel municipi, i en unaposi-
ció alterosa sobre el fondo dit
deLiona i, per tant, ben visible
des del camí de Ribes a Olesa.
Aquestmasel formen duesedi-
ficacions separades,la masia i
un celler. Abandonadesdes de
faalguns anys, totes duespre-
sentenunestatdedeteriorament
quehemdedonar l'álarma per-
queno caigui mésteulada i més
pis interior pel quefa a lamasia
estricta. Famolta tristesaveure
una masia tancada,pero molta
més llástima veure agonitzar,
senseaplicar-hi medicació, una
masia histórica com la de la
nostra imatge.

El masdeLiona ésuna casa
gran, d' aquellestípiques enque
deurien conviure junts els pro-
pietaris i els masovers. En el
seuinterior, ni menysaI'exteri-
or, s'hi distingeix un espai de-
terminat per.a cadascund'ells.
A més,deuriaestar-hi forcagent
perqué en el primer pis hi ha
forca habitacions, algunes en-
cara amb el bastiment de ferro
dels llits, Bona par! d' aquestes
habitacions estroben al voltant
de l'habitual sala que hi ha a
moltesmasies.Unesaltresque-
dena l' ala dreta de la casa,més
recollides. Totes estansotateu-

lada -de doble vessant-ja que
Liona no té golfes. Des de la
mateixa planta arrenca una
escala descendentque es perd
en lafoscor d'un celler o esta-
ble quetambé ésaccessibledes
de l' exterior per unportal enea-
rat al veí masBargalló.

A la planta baixa, a la part
dretade la casa,hi ha la cuina al
fons d'un curt passadís.Es am-
plia, amb fom depa, i ararep la
llum naturaldirectamentperuna
ensulsiadadel sostreenaquella
part de la casa.A l'altre extrem
de l'edificació esta en pitjors
condicions, amb una claredat
que no poden donar les petites
finestresdela facana.En el cen-
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tre,l'entrada,encarad'embigat
sencer,té accésatravésdelpor-
tal rodó dela facana,Enun racó
arrenca l' escala al primer pis,
que té la particularitat d'estar
coberta enpartoTocant els pri-
mers 'graons d'aquesta escala
hiha una fusta que fa de pilar
per sostenir una de les bigues
del sostre.En un altre racó en-
cara queda dret el llarg cargol
d'una premsadevi. 1entreamb-
dós raconsuna porta per entrar
al celler de les bótes, encara
amb els peusper recolzar-Ies.

Per tot el que hem explicat
fins ara,no hi ha cap dubte que
la gent deLiona eravinyataire.
Encara es mantenen producti-
ves les vinyes; que sembla que
esportin soles, en el fondo del
davant la masia.El raím d'anti-
guesanyadesesdeuria dur a la
'mateixa masia,en que; exteri-
orment, son visibles tres cups.
Dos són a la part del darrere de
la casa.Tots dosestanenrunats
i a la intemperie. Tenen cai-
rons, pero un és rodó i l' altre
quadrat, Hi ha un tercer cup
diferent i més antic. És un cup
de raig situat a la facana lateral
que dóna al camí separadorde
les duesmasies,la facanaon hi
ha el portal del cell~r abanses-
mentat i el sortint del fom depa
de la cúina. Aquest forn i el cup
són dos detalls que donen un
aspectemolt antic al mas.
, La construcció principal de

Liona té forma allargassadade
llevant a ponent, tot el contrari
de l' altre cos de la masia. La
facana,per tant, estaencaradaa
migdia. Es una facana rústega
que contrasta amb la blancor
del masBargalló, En ella, tan!
com a I'interior que hem des-
crit, no s'hi veu capornamenta-
ció. Únicament en un finestró
s'intueix un omament irrelle-
vant, Al costat d'aquest fines-
tró hi perdura un rellotge de
sol, amb I'esfera quadrada.En
altres temps hi figurava inscrit
el nom del mas "Lliona" (sic).
La línia de la facanano ésrecti-
Iínia. Comenaltresmasiesla de
Liona esta"partida".

Al costatdel portal la paret
fa .un angle recte, s'avanca,Al
mateix trencall on la facana:
s'alinea hi haun contrafort que
passadesapercebutper l' alcada
deis esbarzers que arriben a
amagarel mateix portal i impe-
dir-ne un accés fácil, tot amb
l'ajuda d'una granfiguera quea
I' estiu semblatenir lamissió de
"vigilant" de la masia.Aquesta
ubérrima figuera no existia a
l' any 1967segonsuna fotogra-
fia deLiona publicada alllibre
deVicenc Carbonell Apunts de
la historia d'Olivella.

Al' esquerrade la casai una
mica separadaquedal'altra edi-
ficació de forma allargada de
nord a sud. Potserpodia serun
altre celler. Té unateuladad'un

sol vessant que és d'irnminent
enfonsament. Davant hi ha un
tancat dins el qual hi ha el par-
ticular cobert deis corrals.
Aquest -cobert té un ernbigat i
unesvoltes ceguessemblantsa
altres masies de la rodalia. A
bandadetenir-hi molta vida els
esbarzers,alsvoltants deLiona
hi ha forca bargallons, uns lle-
donersnotables, pero hi desta-
ca sobretot una bonica alzina
que estroba unamica apartada
de la casa,pero prop d'una dre-
ceraque abreuja el camí cap al
fondo de Liona.

L' adjectivació d"'historica"
queIi hem donat a la masia no
és endebades.Esta justificada
per la historia. En'I'esmentat
llibre de Vicenc Carbonell es
diu que ésde les més antigues
d' Olivella ja que a I'any 1553
sóndeulescasesdepagesexis-
tents: la Roca, les Piques, Lio-
na,Bargalló, Crivellera, Cabra-
fig, el Mas, Ferrer, del Rector i
Messeguer.En aquellaepocahi
habitavenla familia Raventós.
Carbonell explica queunmem-
bre d'aquesta familia, Antoni
Raventós,s'havia casa!e1l548
amb la pubilla deLiona, Agnés
Baile. Anys més tard, el 1678,
-els Raventós comprarien la
masia la Roca, avui can Suriol,
queencaraésdeis seusdeseen-
dents.

Per les terresproperesa Li-
ona es poden localitzar dife-
rentsfites enlesqualsesllegeix
aquest nom de "Raventós",
pero, tal vegada,podrien pertá-
nyer als Raventósdel masBar-
galló, perqué en una epocaco-
incidiren les famílies deis dos
masos a portar el mateix cog-
nom senseser parents. Aquest
mas veí, mas Bargalló, s'asse-
gura que és més antic encara
queLiona. Carbonell va trobar
que l'any1296 ja surt anome-
nat un tal Ferrer "Bargayoni" i
tambéel 1334un PereBargayó
que donarennom al mas. Avui
encaras'ho diu, malgrat queels
seus estadants, potser tempo-
rals, ens van dir que el mas
Bargalló era un altre.

Un darrer apunt, interessant
dedir, ésque,en la costaquehi
ha en el camí deis Masets a
Liona, existia un bosctanespés
quearribava a fer un cobert so-
bre el camí, i per aixóera cone-
gut per la gent de la rodalia,
comel "bosc del llop". Després
deis incendis ques'han prodult
alazonaila despoblació,aquest
nom popular s'ha perdut.]


