
Oui recorda els voltants de .
Vilanova i la Geltrú de tá cinquanta
anys? Els que en tenim més, no
cal -dir que els veiem totalrnent
canviats. Només direm que, per la, .
part de ponent, els carrers de
Vilanova acabavena la rasa d'en
Miquelet, aleshores curulla de
sínies. I més enllá, camps i més
camps. Passat el torrent de Sant
Joan o de Ramusa, mirant des
de la banda de mar cap a
muntanya, solarnent hi veiern el
xalet de I'Ortoll, el mas Codiria,
el Molí de Vent ila masia d'en
Seró, lIoc on cornencava la
tranquil-la Collada, cru'illa del Camí
Ve 11 de Cubelles amb la
Carretada. Ran d'aquest camí
ramader, I'any 1962 s'hi instal-laren
els Franciscans, gairebé solets,

Proveu de donar una ullada
des de la Vila al mate ix paratge.
No podreu fer-ho perque les naves
construccions impedeixen de veure-
ha tot d'un cap. 'Un .cop la ciutat
va travesSar I'esmentat torrentde
Sant Joan (1968), no s'ha para!'
de créixer, especialrnent de la

. carretera de Cubelles cap arnunt.
Des d'aquesta fins als Sis Camins
és una continu'itat d'edificacions, i
per acabar-ha d'omplir, es va
urbanitzar tot el que era a ponent
de Sant Joan (ara en diuen

, . l'Aiguacuit), 'des d'Enveja fins al
, sector del Banderer, és a dir,

completant la part de Ilevant del
torrent. Pero, a més, s'esta ajuntant
la barriada del" Molí de Vent amb
l' Aragai, fins fa poc aillat de la
urbs i actualment urrbarri en plena
expansió de poblarnent. Fet i tet,:
ja som a' r.nig camí de Cubelles,
tant pel costat de l'Araqa] corn per. .

Introducció a la mutació escenica

de I'entorn de la ciutat

la part de Somella, més enlla deis
Sis Camins, en un sector que aviat
s'enqanxara amb Santa Maria, En)
el seu dia, ja fa anys, els vilanovins
vam ocupar bona part de la
demarcaeió parroquial de Cubelles
que encara conservá els feligresas
que hi ha a ponent de la línia que
uneix el mas d'en Palau amb el
mas de l'Esquerrer, pero no
passara rnassa temps que tot
aquest espai estará edificat. Els
terrenys del .pla de \ Somella, el
mas Joliu i de Santa Llúcia a
l'Esquerrer, esperen amb

,candeletes el canvi de preu del
seu sol. Ouán aíxo estigui aprovat,
Vilanova tornara a la seva mare
Cub~lIés.

Pel que fa a la part de lIevant
de la Geltrú, esta succeint un
fenomen semblant. Fa molts anys,
es va traspassar amb cautela el
camí de Sant Cristofol, més enlla
de la sínia del Gall, construint les

cases de la' RENFE i els blocs
ous. Avui, la barriada ha anat al
llunya torrent de la Piera, ha'
creuat la ronda d'Europa i s'ha
ajuntat amb les Roquetes de Ribes
des de la Masia Nova a Solicrup.
Amb aquest ritme, d'aquí a dos
dies viurem en una conurbació que'
anira des de Cubellesfins a Sitges,
i aixo vol dir que Vilanova i la Geltrú
.i els pobles de la rodalia es fan
grans, massa grans. És un fet que
la fesomia de la ciutat canvia
constantment i ningú no sap quan
acabara aquesta tendencia.

LA MASIA D'EN SERÓ

Prop del centre faltava ornplir
un buit, i ara s'ha donat lIum verda .
per edificar-hi, Es tracta del sector
de la masia d'en Seró. Cada masia
té la seva historia i aquesta tarnbé
la té. Sota la masia era sol
urbanitzable des de I'any 1983. Els
terrenys són a ponent del carrer

Masia d'en Seró (1990). Foto: vicenc Carbonell

. I



de Joan Fuster, vial format per
cases unifamiliars. Per urbanitzar
des deis darreres d'aquests edificis
fins a la masia, s'ha discutit molt
entre els veírrs i el promotor per
trobar una . solució idonia als
interessos de tots. Conservant la
masia, han cornencat les obres
d'onze blocs i una filera de cases
aparellades. Així, quedara
completada una barriada sorgida
en un 1I0c del qual ningú recorda
el nom que tenia abans .d'haver-hi
la masia d'en Seró, relativament
moderna, de I'any 1854; és a dir,
que no és una masia molt antiga,
com tampoc ho són el xalet de
I'Ortoll i el mas Codina, que ja
esperen él seu torno

El cas de la masia d'en Seró
va cornencar quan l'india Antoni
Miró Pascual, alíes Seró que era
propietari de la masia Galceran
va construir una casa en un terreny

. situat al costat de la Carrerada, a
tocar de la creu de Sant Gregori, ..
en una partida que antigament era '.
conequda per quadra del Papiol
o del Vinyet, demarcació
documentada desde I'any 1358,
d'on un administrador del santuari
de Sitges treia beneficis, almenys
fins al segle XVIII. En aquest
paratge, en Seró féu edificar "una
quinta" o "casa de recreo en el
campo", que en deien aleshores,
La mansió és un gran edifici de
dos .plsos, d'on surt una qrossa
torre quadrada. En aquell temps,
un xaletas, Com que disposava de
dues masies, la de la carretera de
Vilafranca era anomenada "Masia
den Saró de dalt" i la nova "Masia
den Saró d'abaix", També posseía
una casa a Vilanova i una sínia
portada per l'hortola Sonet, la

família del qual va ésser després
masovera de la masia.

Quan Miró ja portava anys a
la casa, el 1866 un gran aiguat va
fer caure "el mirador de la gran
casa de campo sobre la colina
llamada la Collada". Aleshores, a
més de I'amo, hi vivia el masover
Ventosa, que abans de finir l'avia
va veure morir un fill i un nét (1868
i 1873). Pocdesprés, I'any 1874,
va morir I'amo, Antoni Miró, solter
de 69 anys. Durant aquella decada,
la casa era coneguda per "Masia
den Saró Collada" i també "Masia
Miró". .

Els hortolans Sonet, que I'any
1841 ho eren del pare Antoni Miró
Urqelles, el 1876 es van quedar
sense feina en ésser urbanitzada
la sínia per tal de prolongar la
Rambla, i van passar a fer de
masovers deis hereus Miró vivint
a la masia fins a primeries del segle
XX. Un deis hereus era Elies Miró
Soler (1826-1895), un india que
habitava a la placa de la Font de
Ferro, erigida amb cabal s lIegats
pel difunto Els seus successors es
van fer amb la "Masia San Gregori",
ubicada a la "Cuadra del Vinyet"
en terrenys per on passava el "camí
Aregay"; ran del "Molí de Vent"
(1895-1897).

Els masovers Mateu, que
procedien dei mas Roig, ja eren
a la masia d'en Seró I'any 1910,
quan - era propietat d'Antoni
Catasús, india de Sitges (1857 -
1932), al qual succeí el seu fill
Trinitat (1887-1940). Els Mateu,
amb més pena que gloria, foren
masovers fins a I'any 1949.
Desgracies familiars, la guerra civil

i un lIarg etcétera, obligaren a
marxar de la casa una vídua i la
seva filla, que avui recorda el Iloc

'on va néixer amb gran delit
investigador.

Darreres informacions
assenyalen que el treball de camp
el seguiren els masovers Amell,
de procedencia canyellenca, que
també hi feren estada molts anys.

Actualment, la masia d'en
Seró, un xic descurada, espera
ésser absorbida pel nou entorn que
li ha tocat viure. S'ha acabat la

. seva més que centenaria solitud.

El renom Seró, que ja portava
Antoni Miró Urqelles I'any 1818,
en el segle passat s'escrivia "Saró",
pero a partir de 1914 es documenta
amb la grafia actual. Sembla que
té el seu origen en una ascendent,
tieta soltera, Serafina Miró, que
morí I'any 1846 amb vuitanta anys.
El motiu Seró també existeix a
Igualada. A més, és un poble de
la Noguera.
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