
El mas de Monrava 

Aquest mas -molt modificat actualment- és un dels més antics de les nostres 
contrades. La seva existencia es confon ja en el marc del repoblament iniciat per 
Alfons el Cast. El centenari Mas de Monrava ha mantingut en el seu si I'aire 
senyorívol, elegant i noble que defineix els trets de la casa pairal catalana. Esdevé 
part integrant d'un entorn encertat, i s'emmotlla al perfil de la seva situació geografica. 

Per accedir-hi. cal seauir uns 2 Km. la carretera del Remei, per aqafar el camí 
de ~'~lbiol;~ue a uns 2 
Km i un cop passat el 
riu ens porta a la 
masia, tot vorejant-la. 
El camí de carro conti- 

de Corbella (que fins a 
I'any 1945 pertangué 
al Mas de Monrava) i 
altres masos que limi- 
ten amb el de 
Monrava: el Mas de la 
Xacra, el Celler de la 
Mestaca, el de Pauet i 

El mas se situa 

Il.iustraci6 de FBlix Juv4 
damunt una petitapla- 
na que precedeix un 

turó on hi ha 2 torres; una d'elles torre de guaita sarra'ina (1) i I'altra emprada 
últimament com a diposit d'aigües. Ambdues construccions -masia i torres- es troben 
al peu de la Serra del Pou que, com el mas, separa el Glorieta del seu afluent, el riu 
Micanyo. 

Aquesta condició li ve donada pel fet d'estar situat en una planura rodejada, 
al costat esquerra, pel riuet de I'Albiol o riu Micanyo i, al marge dret, pei riu Glorieta, 
confluint tots dos uns metres mes avall. Al costat de la casa hi ha una arbreda 
plantada a finals del segle passat. 

La propietaria actual des de fa uns 4 anys és la senyora Rosa M. Casellas, de 
Tarragona. Anteriorment, I'edifici estigué en mans de la familia Monrava, durant uns 
tres-cents anys. 

La imatgequeofereix la masia no nega les modificacions de les quals ha estat 
objecte al llarg del segle. També ara s'hi estan realitzant diverses obres. 

La casa consta d'una planta baixa i 2 pisos. Te una part mes vella (en obres) 



i una daixecarnent rnés rnodern. Tot i aixi, el mas és un cúrnul darrenjarnents corn 
ara: aixecarnent de la teulada I'any 1936, arnb una Amplia barbacana, construcció 
d'un porxo el 1942, reformes interiors I'any 1966. Adossada, i del 1933, la casa dels 
rnasovers (presents al llarg del desenvoluparnent de I'edifici). 

A la facana, 2 portalades de mig punt, unadelles presidida per I'escut del mas: 
un rnón arnb una creu i les lletres RA VA, o sigui Mon-rava. (2 )  

La descripció arquitectbnica es basara en els detalls de la planta baixa. 
L'interior, doncs, mostra espais arnplis. detallats per rnursgruixutsque deixenveure 
la seva cornposició inicial a base de pedra i argarnassa. Els murs s'obren a través de 
5 arcs -0riginaris-, 3 d'apuntats i 2 de punt rodó (la resta d'arcs són de Ira$ recent). 
Resten bigues rnolt velles,.aixi corn entre elles un casetó molt vell de guix, que 
representa rnotius florals i que s'ha transforrnat en rnodel de decoració dels sostres. 
Paral.lel a aquestes estances hi ha el celler i el cup. Cal assenyalar. també, que a la 
part posterior de I'edifici hi ha un angle de la paret refor~at amb carreus ben 
esquadrats. 

La planta baixa fa pensar que en un principi la coberta hauria d'ésser a dues 
aigües. Posteiiorment s'hi haurien aixecat els altres pisos i una novateulada. Lavida 
de la casa devia transcórrer en aquesf espai, ja que s'hi trobaven les habitacions, la 
cuina arnb un forn de pa, el celler, la quadra i corrals i altres annexos. 

L'església, de redüidesdirnensions, és de planta rectangular i té un petit porxo 
davanter. Esta construida a partir del totxo, fusta, pedra i formigó. De I'interior. cal 
destacar-ne una creu, llums i reixes treballades arnb ferro pel Sr. Casellas, de 
Tarragona. La llurn hi entra a partir d'unes vidrieres. La facana és molt senzilla, té un 
petit bcul i esta coronada per un campanar d'espadanya. 

Darrera de I'altar hi ha la placa fundacional de I'església arnb la següent 
inscripció: 

"El dia I V e  mayo de 1908 del Concilio Vaticano 11. 

fue bendecida e inaugurada El dia 9 de mayo de 1968, 
esta capilla del Mas de Monravá, fue inaugurada y bendecida 
que bajo la advocación en su actual estado, 

de NuestraSeñora del Sagrado Corazón, continuando bajo la advocación 

mandó erigir el propietario de la finca de Nuestra Señora del Sagrado 
Don ~ascua1'~onravá Cortadellas Corazón, 

en memoria de su esposa reforma que fue ordenada y dirigida 

Doña Vicenta López Berfrán. por el propietario de la finca. 

Después de procederse a su ampliación Don José M. Monravá López 

con un porche delantero, en memoria de sus padres 

a la reforma obligada Doña Vicenla López Bertrán y 

por el mal estado de la cubierta Don Pascua1 Monravá Cortadellas': 

y acomodación de las normas litúrgicas 

La capella té una gojos que daten de 191 1, arnb lletra de Francesc Monrava 



i musicats per Vicente Caballero. 
Aquest mas i els del seu vollant havien format part del terme de Samunta 

(anomenat ja en el s.XIII). Per poder iniciar la seva historia, cal remuntar-nos a 
I'epocade la politica repobladorade terrenysdes~rticscomen~adaperAlfonselCast 
(1 152-1 196) en finalitzar la Reconquesta. 

Camps i Arboix apunta que (3): "una de les contrades més necessitades de 
rehabilitaciófou laque técom a eix principal laserraladade Prades i motord'activitat 
humana el monestir de Poblet. Dintre de lademarcació hi havia la població d'Alcover 
i dintre el seu terme municipal el mas de Monrava". 

"L'any 1157, I'ardiaca deTarragona Joanfeiadonació a Pere Voltor i a la seva 
muller Marencia de tota aquella terra erma i inhabitable que esta en lo terme de 

Siurana o en lo pendent de Mont-real, e Iliure 
i franc alou. Passaren sis anys i aquesta 
rnerce es veié ampliada per la derivada de 
I'escriptura de I'any 1163, en la que intewé 
personalment el comte-rei. Consistia a otor- 
gar a favor dels mateixos consorts el mas de 
Voltor, ja construit, un rnoli proper i les terres 
cornpreses entre els limits que especifica, 
tarnbé en franc alou, exceptuant delmes i 
prirnicies, per lo bo servei me haveu fet i 
tidelitat me haveu tingut a mi  i als meus. 
Realrnent coratge i deseixement es 
necessitaven per a explotar, treballar i 
instal.lar-se en aquells verals feréstecs i 
ernboscats. (. . .)" 

"Els Voltor, primi hominis terrae, 
s'anaren succeint regularment i legalment en 
onades succesives, pero no cense que la 
tranquilitat hagués fet lloc a I'agitació i a la 
virul8ncia. En efecte. a cavall de dues 
centuries, la XVI i la XVII, esciath la lluita 

F ~ ~ ~ ~ ~ ,  davaiilcr di: I:, petila c;i,2i.~a fraticidade nyerros i cadells L..). AAlcoverla 
(Foto extrota da l'liivcntari dcsglcsics bandositat prengué noms locals: Morell con- 

de josep M. Gavin) tra Voltor i viceversa. (...)." 
Trenta anys després, el 1632. la pubilla del Mas Voltor contragué matrimoni 

amb un fill de la Casa Monrava, el qual irnposh el seu nom a la familia i a la casa. 
D'aquella data a I'actualitat els Monrava s'han desgranat pacificament. (...)" 

El mas de Pere Voltor era un dels limits del terrne al s. XII. (4) 
Tants anysd'histona hanfet que es coneguifins i tot una llegenda relacionada 

amb el mas (5). 

ANNA ISABEL SERRA 
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que ea venera en le Cepclla del 
MAS DE MONRAVX de la pamtida del 

Samvod.4 del terme d6Alcover 


