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La masia d'en Frederic, futur museu
deis Tres Tombs, es remunta al s ..XVI

• La ceses'ha pogut salvar de ladestrucció, al contrari d' altres masies centenaries

Vicen~ Carbonell Virella

A
questa masiaésactualitat
i estad' enhorabona.Des
defa unsanys,el seunom

el porta un polígon industrial que
ja s'estarea1itzanti d' altra banda,
l' Ajuntament ha cedít la casaper
encabir-hi el museu deis Tres
Tombs.Aquestadarreranoticia fa
que certespersonesestíguinjoio-
sesdel felic desenllacd'una vella
masiatancada,mésquannormal-
ment ésl' anunci de la desaparí- _
ció de qualqueedifici rural, sigui 11
masiao sínia, la quearriba sovint .2
a les nostres oídes, Exemples a
d;aquestessupressionshan sigut C,)

la síniade lesVaques(cal Roses), il
el masd' en Pers i la Pallissa,en- ;;
tre altres, en especial síniespro- ;:1

'peresa la ciutat. ]
La masia d' en Frederic té

molts anys. Fa uns quatre-cents
cinquantaanysqueja existía,sibé
anib altre nom, Hi ha masiesque
nohancanviatrnai denom: elmas
de l' Artís, Carro, el Padruell, el
Piulart,el masRicart,el masRoig,
etc. mentre altres s'han conegut
amb diferents denominacions.
Aquest ésel casde la d'en Frede-
ric, quecomamúrimha tinguttres
noms documentats. Són els se-
güents:masFerret,masd' enRa-
fequesi masiad' enFrederic.

Enel reculatany 1551,enla
-casahi vivia el pagésMagí Ferret
deisMasos,fill deJoanFerretdeis
Masos (actual mas Sardet), EIs
Masos de La Geltrú eren lesma-
sies Sardet, d' en Frederic i del
Notari i, probablement les d'en g
Parellada(Cabanyes)ideIPadrue- ¡@
ll,E1l591,unMagíFerretdelmas C,)

Ferret, estavacasatamb una filla 1l
dePereAlegret delMas (Notari) i 8
a rnés de les terrespropies de la
masia-que limitava aIlevant amb
el seusogrei el masBorras (avui
la Venca) i a ponent ambMiquel
Miró deis Masas (ara Sardetj-
tenia la coma d' en Ferret (indret
de la pedreradel Griffi), fondala-
da onhi teníen un fom de calc,
documentat des de I'any 1553,
quetambédonavanom a"la coma
.del Fom".

Una filla deMagí Ferret es
casaamb Geroni Guardiola, pro-

. pietarí del fondo queporta el seu
nom. L'hereu de Magí fou Joan
Ferret del "Mas, deisMasoso del
masFerre!" (1606), queja vacon-
vertir la casa en una masoveria
(1616).

En el segle xvm la-casa
passaaésserconegudaper masia
d' en Rafecas i era propietat de
FrancescRafecas(1725), que vi-
via envoltat deterracampa"sobra
casa",de conreudevinya i olive-
res, muntanya i erm (uns 17 jor-
nals i rnig termenant amb el mas
Borras) i d'una vinya "sota casa".
El 1739,el seufill Josepva llogar
la masiai ell va anara viure enel
carrer del Ravalet. Aleshores, de
la peyadel masBorras en deia el
"Camp gran". A part d'una pecaa
la Pedrera(del Roca), posseía"la
muntanya den Rafecas" (a la 1'0-

da!iadelafontd'enBonet)iterres
enel carni deVilafranca, passatel

la Masía Frederic, en una imatge de I'any 1965,

Una imatge recent de la masia Frederic, for~a degradada després d'anys d'abandonament

coll deFerran.
El 1818,el seudescendent

JoanRafecas"Piñoner", ja no te-
nia la casa, pero 'conservava la
muntanya; la Pedrera i les (erres
del "fondo del Piñoner", on avui
hi ha la planta dedesballestament
,decotxes.

Del'any 1891teníemnotí-
,cia d'un Frederic Rafecasi Nolla,
queensva fer creureprodia haver
donat nom a la masia, pero ara
sabemque l'any 1757 ja era de
JosepTorrents, seguramentfill de
Cristófol Torrents de la torre d' en
Mestre (Onclet) i deMaría Rafe-
caso

FouJosepTorrentsqui casa
Iasevafillaamb "Fadrich" Balles-
ter, fill d' altre Frederic del carrer
del Mig (1739), Després, Josep
"sobra de Fadrich", l' any 1762
venguéla "rnasia denRafecas" a
Josep Traval de Viladellops. 1
l' esmentatany 1818,la finca dela
masia "den Rafecas" ja era de la
vídua deFrancescVidal del Piu-
lart, Pero;'enel mateix document
apareixen notes soltes que men- ,

cionenelmasoverMiquel Pla "de
laMasíadel Fádrich", i també"la
dida decasaFederich", donant a
entendre que el nom propi del
gendre d' eri Torrents s'havia fet
popularencanviar, lagent,el nom
alamasia,queapartir d' aleshores
ja no sur! documentada d'altra
manera,si bééscert, ambdiversi-
tat gráfica: den Fadrich (18!8,
1842, 1861, 1864, 1866 a 1871,
1876a 1891i 1896),denFederich
(1818, 1857a 1860,1868, 1869i
1893), den Fedrich (1858, 1862,
1873i 1875)i deFrederich (1864
i 1869), la majoria deles vegades
enactesdenaixementsi defuncio-
ns de la farnília de másoversPla
(1818-1889),

Val adir que,entot el segle
XIX, nomésentresocasionsesva
fer servir I'article personal "d'en
Federich" erad'Antoni SolerPas-
cual, que testaa favor de la seva
esposaConcepcióMareé Rigual,
que a la vegada la cedí al seu
germáEudald (1961),

En morii aquest darrer, el
1997,la sevafilla Victoria vengué

En els seus450 anys de vida, la casa s'ha anomenat
, mas Ferret, mas d' en Rafequesi masia d' en Frederic

la masia i els terrenysde l' entom
a l' Ajuntament, ja que des del
1995 el sector era considerat sol
industrial en planejament.
L' aprovació del pla general per
convertir la zona en industrial
municipal és del juliol de 1998,
decisió que va permetrecedir els
23.000 metres quadrats a la PI-
VSAM, que a l' octubre ja tenia
projectada la urbanització neces-

, sana,elscarrersde la qual i el pas
subterranisotala carreteradeVi-
lafranca s'estanrealitzant actual-
ment,mentreesvanconstruint les
instal-lacions de la SPE (antiga
FISA), davantmateix delamasia.
La transforrnació del paratge ha
estat tremend, pero.tambéenten-
dridor en salvar-se la casade la
crema.

L' octubrepassat,l' Ajunta-
ment va cedir la masia per a un
períodedecinquantaanys,per tal
d' allotjar-hi el museude la page-
siai elsTresToms. Aquestanova
iescaientfaceta, obligara a reha-
bilitar la masia, que bona falta li
feia, obresquecomamínim allar- ,
garancinquantaanysmés la vida
delamasiad'en Frederic,per arri-
bararnigmiler d' existenciadocu-
mentada.


