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El Mas Ricart,
unamasiavilanovina
.important

Jordi Casas

Entre les masies que hi ha
al terme municipal de Vilanova
i la Geltrú, destaquen per la
seva importancia tres de si-
tuades 'en el seu s límits: el
Masdel'Artís, la nord; la Masia
de Carro, a l'est: i a, I'oest, el
Mas Ricart, la facana de I?
qual veiem a la fotografia. To-

, tes tres són rnasies importants
per la seva Ilarga histeria, per
la grandária de I'edificació i per
l'extensió de les seves terres
El Mas Ricart, per exemple, és-
una masía prou antiga, d'una
extensió -després de diverses
segregacions- de 35 hec-
tárees, i, encara que avui no
ho és, fa alguns anys era im-
portan! la sevaproducció agrí-
cola. Diuen que de les seves
vinyes se'n treien fins a 600
cárregues de vi, També era
important la seva collita dé ga-
rrofes. S'en collien fins a 400
quintars, equivalents a més
d'un centenar de garrofers, La
meitat d'aquesta producció era
per al propietari, I'altra per als
parcers que en tenien cura. En
alguna epoca arribaren a ser
fins a 12 parcers, cadascun
amb la sevá peca de terra de
garrofers.

,Els primers Ricarts. La
masía -el nom de la qual cor-
rentment és pronunciat me-ti- ,
cart, porta aquest 110m deis de
fa molt anys. No se'n cqneix
d'altre, ni el d'abans d'arribar-

hi'la gent que li va donar nom.
La primera referencia és de
ranyrssz. Curiosament, en
un document s'anomena a una
tal Na Ricarda del mas. A I'any
següent, en un altre doc;;ument
es parla del que' sembla que
era el marit de I'anterior, d'un
Ricart que batejaria per sern-
pre la masía. El docurnent diu
que Ricart,pagés del mas, té
un trebal/ador francés, El Ri-
cart i la Ricarda podjen haver
estat també francesos si tenim
en compte que el seu nom és
d'origen occitá. Aquest primer
Ricart i els seus descendents
sernpre s'anomenarien pa-
gesos de la quadra de Roca-
crespa i de la parróquia de
Cubel/es tot i que deis de I'any
1363 el mas quedes dins del
terme avui munjcipal de Vila-
nova, Es veu que els rectors
van convenirque les masies
que havien estat de la quadra
de Rocacrespa seguíssin sent
de la parroquia de Cubelles.
Aixó quedava palés mente es
va 'rnantenlr ,el costum del
Setpés, consisten! en la bene-
dició de la masía i els s/eus
camps, els dies propers a Set-
mana Santa. Al mas Ricart hi
anava el capellá cubellenc.

Els darrers propietaris i
masovers. E,Imas Ricart que
es troba a la crullla deis ca-
mins de 'la carretada. de la
Talaia i el de Cubelles a Vrla-
franca odel corral del Roe, a
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finals del segle passat va can-
viarde propietaris. A I'any 1887
la va comprar.un xicot de no-
més 19 anys, Joan ,Soler i
Suau, que al mateix temps va
comprar la finca deSolicrup.
Aquest xicot havia estat ad-
rninistrador d'un propietari co-
negut com a Sans de Gomal,
resident a una coneguda casa
de la rambla de Vilanova.
Aquest propietari era oriqinari
del poblet de la Gornal, on
també va néixer el seu admi-
nistrador. Al morirva herelar
totes les seves propietats Joan
Soler i Suau, que compraria el
mas Ricart a un tal Soler Ga-
íofré. Joan soler va morir el
1927, passant la masia a les
seve filles ·Josefa Soler Ven-
drell i Mercedes Soler Urgell
(1903-1987), aquesta última
casada arnb el gerent de Ma-
nufacturas Fénix, Josep M.
Ferrer Pi (190:)-1975). Les
germane~, mantingueren la
propietat fins a I'any 1980.
Aquell any la familia alemanya
de nom Vribechvan comprar
la propietat i hi van fer retor-
mes. Deu anys després la fin-
ca és comprada per la societat
SAT Hermanos Gargallo, de-
dicada preterentment al be s-
tíar. Per aquesta causa, davant
de la masía, els terrenys
d'antiques vinyes, estan ocu-
pats avui per tres grans naus,
a I'interior de.les quals hi ha un
total 11.000 xais, S6n naus
amb distribuici6 autornatítza-
da de pinso i aigua per als
anirnals. En una de les naus hi
ha una curiosa distribuúdora
dé xais pel seu peso Aquests
animals un cop han complert
els tres rnesos s6n enviats a
,diferents punts d'Espanya i
l'estranqer.

La masia, encara que avui
no té masovers, els va tenir al
lIarg de tots aquests darrers
anys. A I'any 1926 hi va anar la
família- Valldosera-Graells
després que els anteriors ma-
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sovers haguessin de' marxar
perqué el matrimoni que n'era',
no va tenir descendéncia mas-
culina: Els Valldosera reman-
gueren al rnasflns e11965, any
en que van rnarxar a Sant Ra-
fael, una masia no rnolt lIuny
dé mas Ricart. Els van succeir
la família Tena Estellés que hi
va estar fins poc abans que la
masia passés a propietat de la
família alernanya.

Modificacions a la casa A
la fotografia, corn hern "dit,
verern la tacana principal de la
rnasia. Durant els anys que va
ser propietat de la família ale_
rnanya aquesta íacana i
I'interior de la casa van ser
modificats. Ales finestres s'hi
afegiria pedra decorativa i de
la tacana en va desaparéixer
un antic rellotje de sol. També
va desapareixer, sota una nova
capa de cal" un altre que hi
havia a la facana lateral, en- .
carada, I camí de la Talaia i als
terrenys on hi havia l'era. Els
portals continuen serit dos. A
més, hi ha una porta, fora del
camp de la fotografia, que do-
nava 'accés a la quadra, avui
transformada en cuina. Els dos
portals tenen dues missions
diferents. El que no és adove-
lIat era reservar als propietaris
que accedien a les seves de-
pendéncies privades,. que
ocupen un lateral del mas di-
ferenciat de.la resta de I'edifici
per un balcó i una terrassa.
L'altre portal, I'adovellat, és
+entrada principal amb accés
a les diverses dependéncies
d'una masia, entre elles als
cellers.En aquestes dovelles
no hi consta cap inscripció ni
data. Un cop s'ha traspassat
aquest portal hi ha una amplia

, entradaamb una testimonial
prensa de vi, immediata als
antics cellers avui convertits
en una sala d'estar i de jocs
revestida com altres estances
de fusta, al gust anglosaxó. A
la part de I'entrada contraria a-

la premsa hi ha una cisterna
dissirnulada per la decoració.
que, segons una placa penja-
da, va ser construrda per Magi
Rornéo a l'any 1856. Al primer
pis, darnunt de l'entrada, hi ha
la típica sala de les masies que
permet l'accés a diferents
dorrnitoris.

Abans del 198Ó la tacana
de la fotografia era ben visible
des del caml. Els alemanys en
reduiren la visi6 construint un
baluard i uns porxos. En a-
quells anys també es va alear
una torre amb merlets no més
alta que la casa, peró el fet
d'estar aillada en un jardi, 'té
raparenca ser més elevada,
En un altre jardí, aquest da-
vant els antics magatzems on
es guardaven els carros i
també de les porqueres, es
troba un peu de premsa d'oli
semblant a tarits altres que hi
ha a diferents masies de la
comarca. Darnunt 'd'aquesta
pedra es feia I'escaldament del

.. porc en epoca de la seva rna-
tanca: Tocant a aquesta pedra
s'hi troba una petita fita que
ningú sap d'on prevé. Porta
unes inicials VG que han do-
nat peu a diferents especula-
cions,

Per acabar no pode m
deixar de dir que l'autopista en
construcció ha partit en dos la
finca, A més de la considera-
ble pérdua de terreny la finca
ha perdut bona part de bose
En aquest bosc, expliquen,
anys enrere, per Pascua. s'hi
reunia molta gen!.

Un altre fet, aquest histórico
que no podem ometre, es el
que va succeir en vigilies de
I'arribada de les trepes nacio-
nals a Vilanova. Diuen que
uns sóldats d'aquest exércit
'van fer nit a la masía. A l'arri-
bada van trobar adormits a les
porqueres uns soldats republi-
cans amb una rnetralladora.
De la sort que van córrer aquest
soldats, no se'n sap res,


