
EL PADRUELL
Existeix un grup de masos que PO!

ten noms que no procedeixen de patroni
mic ni cognom de persona, -actualment
coneguts per "can" o "cal"-,com tampoc

de denominacions vegetal s o geogrAfi-
ques més o menys facils d'interpretar.
Dins d'aquesta classificació de masies
i antigues quadres, hem de posar-hi
Carro (?), Les Mesquites, El Piular,
Solicrup, Adarró, Creixell, Enveja,
Soterrania, etc. del nostre municipi,
i Gallifa a Cubelles. De l'antiga qua-
dra geltrunenca del Padró, també se'n
podria dubtar la procedencia si desca!
téssim l'origen en la "pedra",o sigui,
en un possible "Pedró"; pero aquí en-
traríem en discussions etimologiques
que volem evitar. Així mateix,no deixa
d'ésser enigmatica La Geltrú? Recent-
ment hem estudiat un parell de Í'sos
problematics: Solicrup i Adarró • A
la resta de la comarca hi ha exemples
semblants: Liona, El Raurell i Jafra,
a Olivella; El Car~ i Els Sumidors a
Ribes; Campdasens, L'Estella i Miral-
peix a Sitges. A Vilanova, a més deIs
esmentats, tenim un altre lloc ben pe-
culiar i a la vegada romanalla antiga:
el mas de l'Artís, sempre conegut així
i que suggereix possessió d'un perso-
natge que portava un estrany "cognom".
Pero avui parlarem del seu veí no
menys interessant: EL PADRUELL.

Si deixem opinar els erudits, no
tindrRn ~ap mirament. Ens diran que
el mot esta mal escrit, que és un ttar_
caisme" i que cal escriure 'EL PE-

DROELL', derivat de "pedró" o de "pe-
dra", tal vegada 'PEDRO VELL'. La verl
tat és que si cerquem en diccionaris
i llibres especialitzats, cap deIs dos
mots es troba enlloc, i en bescanvi,
a la nostra contrada en tenim un pa-
rell de la mateixa arrel: la muntanya
del Pedroell, al límit de Ribes amb
Sitges, a la Mata, i la nostrada masia
del Padruell. L'únic mot més semblant
són els cognom PEDRELL o PADRELL, deIs
quals el seu recopilador ens diu que
"probablement és derivat diminutiu de
"pedra", pero també pot ésser una va-
riant, per metatesi, dé "PradeIH'21
No ··vol dir que hi estem d'acord, pero
és una possibilitat.

La masia del Padruell e.s veu prou
sobre la plana vilanovina perque ser-
veixi de "senya marítima" IIsls pesca-
dors, els quals fins i to·t han donat
aquest nom a un c~lador i a una embar-
cació de pesca.3) I en el suposit que
la masia volgués identificar un "pedró
veU", la si tuació bé podria facilitar
aquesta finalitat, perO més que en el
sentit generalitzat de "pedra posada
en terra per sostenir un altar o una
creu", ho seria com a sinonim de
"fita" , assenyalant la partió deIs an-
tics termes de Cubelles i La Geltrú.

La gran masia deu ésser bastant
antiga, tot i que exteriorment no pot
apreciar-se a causa de les restaura-
cions i mural les construldes fa pocs
anys, que la desfiguren completament.
El pare Garí en va fer el primer es-
ment quan deia que el forner de La Gel
trú, l'any 1348, era Jaume "Raba" del
Padruell. Un document posterior recti-
fica el cognom: Bartomeu Riba del mas
de Pedrosell, l'any 1397.4)E1 topon~
el tornem a trobar en el Fogatge de
1553: Jaume "Mertí" de Pedrosell, cap
de casa del terme de La Geltrú. A par-
tir d'aquesta data la grafia canvia.
En el Capbreu del Castell de La Geltrú
de 1591, el "mas del Padruell" ·era pro
pietat de Bartomeu Mercer i/o els
seus hereus, situat a la "partida dita
lo Padruell", que afrontava amb "La
Coma den Ardit o "padroel". L'any 1619
el l~as Padruell fou venut a Galceran
Urgelles, pero la data de 1647 i el
cognom Creixell es veuen a l'escut de
la fa~ana de la casa. En el Cadastre
de 1739 el I·las PadrueU era propietat
de Pere de Fluvia. A les darreries del
segle XVIII, era masover el pages de
La Geltrú Cristofol Ferrer "dit del
Padruell".~} El 1821, el masover d'en
Parellada (avui masia d'en Cabanyes),
feia referencia a la velna masia per
!'Padruelllt i "Padroell".

La casa va passar per di verses
vicissituds, com foren assalts carlins
amb l'assassinat d'una filla del maso-
ver el 1874, etc. etc., atzars que tam
bé patiren les properes masies situa:
des en el cam! ral de Cubelles a Ribes.
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Actualment, i des de fa molts anys,
és propietat de la familia Rato •. La
finca, que té 150 Ha,fa poc temps s'ha
especialitzat en vins "Jaume Serra"

jel padruell
é

i ha guanyat medalles
d'or i plata. )

Desconeixem per que l'antic "mas
. de Pedrosell" sigui ara anomenat ~
del Pedroell i s'identifi~~i definiti-
vament per "Pedró Ve11". Tal vegada
sigui aquesta l'etimologia, pero es
dóna la circumstancia que un conegut
investigador, en fer menció de la sit-
getana/ribetana muntanya del Pedroell,
ens explica que antigament era conegu-
da per Pedrosel (any 1057), Pedroselli
(1333) i Pedrosell (1536 i 1611), o
sigui, exactament igual que la nostra
masia els anys 1397 i 1553, i ens diu
que el mot vol dir "pedregós"8), sinO-
nim de "pedrós", pIe de pedres o rocs
(G.E.C.) •

Aquesta última versió etimolO-
gica, o sigui, Pedrosell = pedregós

pedrós, té el precedent en un topO-
nim existent a Santa Coloma de Cerve-
lIó, el Montpedrós o muntanya de Sant
Antoni, de 304 m d'altura, termenal
amb Torrelles i Sant Vicen~ deIs Horts
(¡bona fita!), conegut des de l'any
965 per "I·lonte Petrosum"9) i on després
van edificar el "castell nou" de Cerve
11ó10) ; per aixo, de Santa Coloma, e~
deien "de ~Iontpedrós". Aquest lloc,
en documents posteriors, es traba es-
crit "Mont Pedrosell" (any 1344)11)con
juntament amb "Montpedrós" (any 1367):-
12) L·' exemple demostra que petrosum

pedrosell pedr6s, éS'més versem-

blant que les dues paraules "pedró
vell".

~om es pot comprovar, l'origen
deIs mots mantes vegades és difícil
d'esbrinar, i són comptades les oca-
sions ~~ que pots dir-hi la darrera
paraula.

Vicen~ Carbonell
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1.- SOLICRUP a "Gran Penedés", núm.10,
¡>3g.16, jlJl1Y 1938.
Al:lARR) a "La matra loor", Sent Pera lOO7.
Sdlre ~ derrer, hi ha. q.li. defema La

grafia llARRJ, i potser té ra6.
2.- Fren::esc de B.MDLL,· ''Els llina.t&es cata -

lJn¡", pag.194. Mil1<rca 1982.
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enfilant la txrre de Sent Jcen j. la rrasia
del PadNell (''Vill.au!va Y aettrú; 1l-10-
1974; ''Se1nErari'' , 7-10-1977).
El Padruell a 52 braoes (GAR:IA, "La vida
msrinere", pag.234).
El fcns rrerí del Pedn.rell parteix just de
llevant de les roq..res del Pedn.rell, enfi -
lant la seqya. d'aq..resta rrasia pel 'l\Jr6 de
la Geltrú en direcció a migjom. A la Bara
lB del Pedruell, cpe tsrtlé és la de Carci:6
de <Brllí, hi resta Slb1ergi. t él vaixell de
vela Sent Micpel a 144 m (AY7A, "La matra
rrar"; pr}g. 3), 1963).

4.- ~ de 1'inventari de l'~, pr}g.36,
lOO7.

5.- Arxiu de "La 83rcrvsl" de La Geltrú.
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7.- ''frao Geq¡raf:ia Car<:arcal. de Cataltr¡ya", vo

lun 5, pr}g.264, 1982. -
8.- 19BIi ~ M..NI'At€R, ''Els mrs de lloc del

tenJje de Si ~", pr}g. 132, l.936.
9.- ;'Elll cast;eUs cstal.as;" volun I, pag.365.
10.- ''GrEi1 En:iélcpedJ.a CatalarB", volun lO,

pag. 266.
ll.- Josep BAUElS, ''El Baix UcXregrt; i la Pi

a Al,moini", pag. Ial, doc. :BJ, lSrcelaB-;-
lJB4..

12.- BAUElS, ibídem, pag. 100, doc. 2l3. lh
sastrede Sent Vicen;¡ dals Iirts es deis
Bernat de Ibltpedr6s.
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