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[Imatqede la comarca I

Can Martí del
Mas Roig, una
masia de somni

JordíCasas va fer enderrocarla vella masia
Si un dia ensatrevíssima fer per fer unamasianova,queésla

un ranquingde lesmillors masi- queenshaarribat fins avui i que
es(o de lesquemésen, agraden va ser enl!estida dos anys més
i de lesqueenshi plauria viure) tardoVadesaparéixerla vellacasa
deSantPeredeRibes i fins i tot fundacional,la casahabitadapri-
de la comarca,no dubtaríemde merament per la fanu1iaRoig i
col-locar a can Marti del Mas desprésper la farnília Martí. EIs
Roig -{) simplementcanMartí-, primers, segons Vícenc
enundeisprimersl!ocsdela llis- Carbonel!, estavenemparentats
ta.1ésquecanMartí ho tétot per amb els Roig de la masia de la
serlamasíasomiada.La sumade Serra,una farnília d' origenmolt
la sevahistoria, la sevaarquitec- antic. EIs Martí apareixendocu-
tura, la sevaconservaciói I'en- mentatsa partir del 1551.Entre
tom onestaenclavada,la conver- lesduesfarníliesdonarienel nom
teixenenunamasiadesomni.Tal composta la masia,queel porta
vegadaaquestafóra la primera desdel segleXVI: CanGirabals
intenció del propietari que la va' i Mas Giró.
construir: fer la masiadeis seus Tambéli handit canGirabais
somnis.Aquestpropietari-el més perquéPauSolereradescendent
important de la historia de la de lamasiadeisGirabals,deCa-
casa-, no va ser altre que nyelles, ide renom li deien els
l' americano geltrunencPauSo- Girabais.Anysméstard,entreels
ler i Morell (1822-1900). quarantai els vuitanta del segle

Aquest geltrunencva arribar passat,va sermasGiró, pel nom
a ser una persona important a del seupropietarialeshores,Josep
Vilanova.DeiaAlbert Virella que, Antoni Giró 'i Puig, que I'havia
en el seu temps, era tingut com heretatdel seuoncle,JoanPuig i
l'home mésric de la ciutat.Amb Casanovas.Aquest darrer havia ,
tot PauSolerhaquedatenun se- comprat la finca a GertrudisPi i
gonplaenlahistoriadeVilanova, soler,nétadePauSoler i Morell.
potsereclipsatper la,gran figura La vendaesva fer pocsanysdes-
del seu amic i soci Francesc présdela GuerraCivil, unperío-
Gurnái Ferran.D'el! ningú n'ha 'de bel-lic queva afectarmolt di-
escrit la biografía i, per tant,per rectamentala farnília Pi i Soler.1
desconeixenca,ambel tempsha ésqueelmarit dela GertrudisPi,
quedaten I'oblit. La sevavida se PauAlegre Batet, i tres fills del
semblaa la demolts altres,pero matrimoni van ser assassinats
ésdiferent. Va marxar també a I'any de 1936.
Cuba, i li va sortir bé.Va fer els PauAlegre i Batet era advo-
diners arnbel negoci deI sucrei cat i directiu de la fábrica de la
la cria decavalls.Quanva tomar Rambla.El poetavilanoví Lluís
aVilanova per gaudir-ne va par- Albalate, enel seullibreNieve en
ticiparenlesmésdiversesempre- Vilanova,explica queel seupare
sesi iniciatives que bullien a la havia treballat de pages a can
Vilanovadelvuitcents:fabriques, Martí, durant la propietatdePau
ferrocarril, i caixa i banc de Alegre. Hi conta que el poble
Vilanova, entred' altres.Varega- l' anomenavasenyorPaperaire.1
lar tambéuna campanai un re- tambéque un dia el seupare va
llotge a l' esglésiade la Geltrú i, discutir amb ell y se volvió a la
així mateix, va ser promotor de masía,dejoelanimaly semarchó
'1'ararelluentcasadelmarquesde a casa,para no volver.
Castrofuerte.Comaaltrespoten- En l' actualitat la masia no
tatslocals,Soleri Morel! vacom- podía estaren rnillors mansi te-
prar unamasia, la de ean t.fartí, nir un ústanadient.Desdefinals
quehavia sortit a subhastaI'any deisanysvuitanta,n'és propieta-
1865.Al cementiritéungranmo- ri Antoni Alba Romeu,quehi va
nurnentfunerario , 'traslladarlaquadradecavallsque

Aquell1865vaserunanyque tenia a la sínia on avui hi ha la
va marcarun abansi un després pla~a de Charlie Rivel. Malgrat
de canMartí, perquéel noupro- queelscavallsa1'1.sevafarnília li '
pietariunsanysdesprés.el 1868, hancatl)at mésd'una desgracia,

Antoni Alba segueix estimant
aguestsanimals.Una bonamos-.
tra d' aquestaestimasón lesmo-
deliques instaJ.lacionsque hi ha
destinadesper a ells en terrenys
situats'aldarrerelamasiai també
aun costat,on els cavallsdispo-
send' amplíespletes.A canMartí
fins i tot hi ha unamenademo-
numenta un cavall semental.És
en unaparetdel baluardqueen-
volta la masia.Hi haposadauna
granmajolica amb la imatgedel
cavall dit Leñador II, ,queéscon-
siderat el fundador de la
ganadería.Vamorir el 1999,als
30 anys.

Una masía que ésun palau
De canMartí ensvenim refe-

rint com unamasia,pero,enrea-
litat, per les sevesdimensions i
estil li escauriadir-nepalau. És
una gran construcció, gairebé
quadrada,de planta baixa, pis i
golfas. Exteriorrnent el que més
destacasón les garitesquehi ha
alsquatrecaritons,mésdecorati-
vesqueresi la sevafacanaenca-
rada a migdia, que té diversos
detallsinteressants:ungranfines-

tral geminat, un rellotge de sol i
un campanaretmetál-lic damunt
del coronament. Té tres grans
portalsambreixesperonaccedir
aunatri previ a traspassarel por-
tal principal d' entrada.A la plan-
ta baixa hi ha la cuina idiverses
salesdecoradesamb quadresde
cavalls.A la part posterior,en el
celler el propietari hi té una col-
lecció de carruatges.És com un
museuambcarrosprocedentsde
Portugal,Anglaterrai Alemanya.
En total són 13, pero diueri que
entenenmés,Entreels quehi ha
no hi podia faltar el carro amb
bocoi i vela.

Al primerpiss'hi accedeixper
unaespectacularescala.Enaquest
pis leshabitacionsi elssalonses-
tan disposatsal voltant del buit
dela torratxa,quefa de llanternó
i quesobresurtdela teuladadela
casa.En aquestssalons,s'expli-
eaquehi vahaverunball durant
la inauguraciódel ferrocarril. Per
comesconservatot, avui no cos-
tariagairereproduir aquellsballs
alssalons.En aquestpis tambéhi
haunacapellaambunaimatgede
la Immaculadaobra d'un escul-
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tor d'anomenada.Hi té un espai
tambélaMoreneta.En un corre-
dor hi penja un curiós quadre
dedicado al señor Pablo Soler,
querepresentaunavistadelama-
siai elsseusvoltants I'any 1880.
A la casahi haméscosesquere-
corden el propietari americano,
com araunmedalló amb la seva
efígie comelsquehi haalmonu-
ment al ferrocarril de·VIlanova.

Tambéhi haundeGumai Fe~
Les sevesinicials PSsóna la fa"
cana,damuntdela finestragemi-
nada.Hi apareixentambéenunes
.fites del camí.d'accés,que deli-
mitaven la propietatd'aleshores.
Avui la finca té unslímits quees
perdenamitja planadeSolersper
un costat,i per l' altre,muntanya
amuntdel Montgrós.

.La masiaper la sevaposició
sobreunaterrassa-en laque, per
cert,hi haunesboniquesalzines--
ésvisibles,desdediferentspunts
deVilanova, Per exemple,enca-
ra esveu desdeis trensque sur-
ten o arriben de 1a part de
Barcelona.La preguntaes: Que
ésveiésVilanova i de la sevaes-
tació va ser intencionat? I
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