
masia vulgarment dita de la Costa
ho de la quadra de Solsona", jun-
tament amb una gleva (camp) de
terra "en la qual esta situada dita
torra de Solsona ho de la Costa
ho mas".

A Pau el succeí el nebot
Bartomeu Montserrat (1623), que
així ho declarava I'any 1628. El
seu fill Damia, el 1670 capbreva-
va "teta aquella torra ho masia",
a la vegada que també confes-
sava el fill d'aquest, també de nom
Darnia "de la Vila de la Jultrú y
mestra de minyons", el qual, po-
pularment dona lIoc a una nova
designació de la masia a partir
de I'any 1725: "mas Costa dit la
torra den Mestre". l.hereu de
Darnia, Baptista, difunt ja el citat
1725, 'deixa usufructuaria la seva
viuda M. Rosa "de la Torre del
Mestre", mare d'altre Pau (1749),
aquest darrer succe'it per Anton
Montserrat, mort sense descen-
dencia, passant la propietat a la
germana Magdalena, casada amb
un Torrents "Onclet" que tenia ter-
res vernes.

t'any 1831, Joan Torrents i
Montserrat, fills deis anteriors, jun-
tament amb el seu fill Sebastia,
confessava tenir pel monestir de
Solsona "tota aquella Masia dita
de la Costa y vuy la Torre den
Mestre", junt "ab una gleva de ter-
ra... on hi ha edificada una Torra
que és molt antigua, situat tot
en la cuadra dita de Solsona", en
la partida dita "la Torre den Mes-
tre, y també Crispellins, y antes
de la Costa o Santa Madalena ".

Després de la desamortitza-

LA TORRE DE L'ONCLET
~

LA MASIA MES ANTIGA
DE LA~ELTRÚ

En la revista de desembre de
1988, sospltavern que la torre de
l'Onclet era I'antiga quadra de la
Costa o de Solsona. En el relat
de la Caminada Popular de 1997
vam tornar a exposar la nostra
hipotesi, ja que encara no dispo-
savern de proves documentals. Ara
tenim motius per confirmar-ho i
ho mostrarem tot seguit, pero
abans explicarem el perque de
les 'nostres conjectures, presen-
tant el que sabíem.

Normalment, una quadra -dis-
tricte especial dins el terme d'un
castell- era defensada per una
torre. Aixo ho podem comprovar
en les quadres vilanovines d'Adar-
ró (torre enderrocada I'any 1914)
i d'Enveja, aquesta a Sant Joan.
Altre exemple el tenim a Solicrup,
quadra de lIarga historia. En la
torre de l'Onclet, a més de la for-
tificació, disposen d'un antiquís-
sim pou per abastament d'aigua
i una gran sitja o cova de lIarga
profunditat per encabir-hi els ce-
reals i altres aliments de neces-
sitat. En aquest indret, al segle
XI ja existia una masia. Lany 1092,
el senyor de Ribes i de La Geltrú,
Ramon Mir, fill del famós Mir
Geribert d'Olerdola, va fer dona-
ció a Santa Maria de Solsona d'un
mas amb les seves dependen-
cies, habitat per Sunyer Guifred.
Aquest mas I'havia heretat deis
seus pares i era situat "infra ter-
minos kastro Guidaltrudis". Aques-
ta és la primera vegada que es
fa esment del castell termenat de
La Geltrú, tot i que depenia de
Ribes. S'escolaren uns tres se-

gles sense tenir dades de la ma-
sia, fins que en un cens efectuat
els anys 1365 -1370 apareix un
home espars d'església (solt,
exempt), en "Bertran Costa del
Mas de Solsona, del terme del
Castell de la Guialtrun". Durant
el segle XV es tenen notícies del
"mas" i del "lloc de la Costa". Des-
prés, en un capbreu de 1545, cinc
pagesos confessen conrear ter-
res de la quadra de Solsona,
en la partida de la Costa, prop
del camí de "la Magdalena".
Aquesta és la primera vegada que
es relaciona I'antic mas amb una
demarcació, una quadra del mo-
nestir solsonenc. Més tard, el
1570, es cita el geltrunenc
Montserrat Costa (aleshores els
homes també portaven el prenom
Montserrat) i la quadra de la Cos-
ta, en lIoc de Solsona. En Costa
morí el 1577 i I'any següent es té
el primer esment de "la tora de
la senyora Monserrada", viuda, for-
tificació avalada en el capbreu de
1591: "la Torra den Montserrat",
situada a la partida de la Costa,
lIoc franc de delme (impost), "o
sia en la quadra del Abad de
Solsona". Fins aquí tot el que sa-
bíem fins fa pocs mesos, sense
poder demostrar que aquesta torre
era la de l'Onclet. Anem-hi.

En aquells reculats anys, els
Costa de la quadra van empa-
rentar amb la família geltrunenca
de cognom Montserrat, casant-se
Magdalena Costa amb Joan
Montserrat, els quals, I'any 1613,
van vendre al qerrna Pau
Montserrat "teta aquella torra o



ció de 1835, la família Torrents
"Onclet" continua posseint la fin-
ca, fins que fou venuda pel
pintor i artista Martí Torrents i Bru-
net, després de la guerra. "L.:On-
clet" morí I'any 1977. Era el ger-
rna petit de Damia Torrents del
carrer del Palmerar de Baix, de
la casa que porta la data de 1610,
de quan era deis Montserrat. El
prenom d'en Torrents recorda els
Darnia deis seus antecessors
Montserrat.

La veu popular ja feia temps
que havia batejat la masia per "la
torre del Moro Onclet" (1850), as-
sociant una suposada atribució
d'origen arab amb el renom deis
propietaris, pero actualment, com
que els Onclet no tenien res de
"moro", només es coneix per la
torre de l'Onclet, nom que ara

porta la rambla del recent polí-
gon industrial, que ha conservat
I'antiga casa intacta.

Aquest és el Ilarg camí fet
pel mas de la Costa fins esde-
venir el present nom. Estem sa-
tisfets d'haver-ho aconseguit,
pero no vol dir que ja ho sabem
tot.

Pel que fa al renom, diuen
que era el d'un familiar, sacerdot
de poca talla, al qual s'hi dirigien
els seus nebots, dient-li "Onclet".
Els Torrents ja eren "Onclet" I'any
1714. Aquest renom no és exclu-
siu d'ells, ja que es dóna a altres
cognoms i contrades, ja que d'on-
cles solters o "concos" n'hi ha ha-
gut sempre i arreu.

Vicenc; Carbonell
i Virella
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