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SANT PERE DE RIBES

CanPanArtigas (can
Pepus),unacasadeFonti
Goma

Jordl Casas
Uns dies abans de Nadal

va arribar a les Ilibreries de
Sant Pere de Ribes el llibre
Nadal a Ribes, editat per Els
Xulius - Centre Social Hibetá.
En aquest volum, de temática
prou explfcita, es dediquen
unes pagines als deu anys de
pessebres vivents que s'han
realitzat a diferents indrets de
la població. Un d'aquests ltocs
triats va ser la masia que veiem
a la fotografia, coneguda per
can Pau Artigas i, també, per
can Pepus, fet que explicarem
més endavant. Es tr~ta d'una
de les cases més intJ essants,
arquitectónicament p rlant, de
Ribes, ja que hi és ~isible la
marca -és a dir, els elernents
modernistes caracterlstics- del
reconegut arquitecte vilanoví
Josep Font i Gurná (1859-
1922), que ~a deixar a Ribes
un bon mostrar! de construc-
cions: I'hospital, la font, algu-
nes cases particulars, i masies
com ara la de la fotografia (el
Racó, can Mirel de les Torres,
can Jove, mas den Giralt).

Dues d'aquestes construc-
cions van pertányer a la ma-
teixa familia Font i Guma: can
Miret de les Torres i can Pau
Artigas. Acuesta última fins fa
un parell d'anys encara era de
la familia, en concret deis des-
cendents del germa de
I'arquitecte, de nom Casimir
Font i Gurná. Aquest germa, el
petit deis varons, en va ser
propietari quan, a final de se-
gle, va maridar amb Rita Bru-
net i Brunet, que la va rebre del
seu pare Joan Brunet i Junco-
sa, el qual, al seu torn, I'havia

comprat I'any 1866 a un pagés
de nom Pau Artigas. El com-
prador, Joan Brunet, va ser un
vilanoví que havia estat regi-
dor de l'Ajunlament i que havia
fundat, eI1859,juntamenta~b
el seu germa i un cop tornats
de Cuba, un forn de vidre prop
del carrer que avui, precisa-
ment, és denominat carrer del
Forn del Vidre. Consta també
queJoan Brunetvaserundels
principals subscriptors per pa-
gar els voluntaris catalans que
van anar a Cuba a combatre la
insurrecció independentista de
1869.

Quan el matrimoni Font-
Brunet va prendre possessió
de la casa, aquesta només
coristavadeplantalpis.Aprln-
cipi de segle, pero, sota la di-
receió de Josep Font i Guma,
va ser retormadal ampliada
amb un segon pis, i va adquirir
I'aspecte que ha perdurat fins
avui.

En aquesta reforma és pos-
sible que el portal d'entrada es
canviés de lIoc. Sembla que
abans I'accés era per la que
avui és la tacana lateral, la que
hi toca més el sol. Per aixó és
en aquesta íacana on hi ha
més obertures, la majoria fent
patent I'estil de Font i Gurná:
obertures amb acabats de 10-
txo vist. Aquests obertures per-
meten que el sol entri a la sala
principal de la casa, el menja-
dor. Des d'aquesta sala es té
accés a una assolellada te-
rrassa amb barana de totxo,
sola la qual hi ha uns ares
baixos, també de totxo. Es-
tranyament, tant a la tacana
lateral com a la principal hi ha
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Can Pau ArlIgas. Portal d'entrada a la tacana principal

obertures sense aquesta or-
namentació caractística. Les
del segon pis, I'afegit, pero,
totes les tenen. El portal
d'entrada, per descomptat, té
tota la lIinda de totxo. Quan es
traspassa, a I'interior es poder
contemplar dues maqrufiques
arcades, una d'un sol ull i l'altra
de dos, fontgumanianes.

A part de tot aixó, és desta-
cable també per la profusa
decoració cerámica que hi ha
en forma de plafons i arramba-
dors a les seves parets inte-
riors i exteriors. Diuen que
Casimir Font, com el seu ger-
rná Josep, era afeccionat a
colleccionar rajoles. Per aixó
la casa n'era plena, principal-
ment el menjador. En una de
les seves parets hi havia hagut
un gran plafó encastat del se-
gle XVIII, que representava
Sant Jaume. Els descendents
de Casimir Font el van donar a
la Biblioteca Museu Balaguer,
segons va recollir el nostre
DIARI el passat 9 de setem-
bre. Avui només hi queda
I'arrambador i el plafó de San-
ta Clara, decorant un renta-
manso Al menjador, a banda,
també hi ha un torn encara en
ús per pujar el menjar de la

cuina, que és a la planta baixa,
on s'hi conserva un antic forn
de pa. A més de Santa Clara,
a la casahi ha al tres sants. De
tots ells no podem ometre una
menció al Sant Jordi que hi ha
a la tacana, sota les finestres
del segon pis. És la cerámica
més moderna que hi ha a la
casa. Si s'observa de prop no
es veu gaire artesanal i el fet
que hi posi San Jorge ja indica
de quina época pot ser.

El 1938, a la mort de Casi-
mir Font, als 73 anys, la casa la
va heretar la vídua. Quan va
morir, el 1943, una filla, Antó-
nia, va passar a ser-ne la pro-
'pietárta fins a la seva mort, el
1990. Llavors va ser de dues
nebodes, Maria-Rita i Conxita
Font, que la van vendre a Xa-
vier Casanovas el 1996.

Les dues germanes, pero,
es van quedar les terres de
conreu, lIevat del baluard de la
casa, que limiten amb les vi-
nyes del marqués de Sant Mori,
que arriben fins al bosquet que
hi ha a la part de darrere de
can Pau Artigas, junt amb
I'antic celler. Des d'aquests
darreres de la casa es contem-
pla un bonic panorama sobre
les terres properes a

4~",:_,w·".,,,.·. ...,._' ~ "" , ", ""

R-EVISTES • LLIBRES CATALEGS

* b~;Ut'LET,O~S ~C¡A.RTELLS

~ _ 1M P ~ E S O si C O M ; R C 1A L S

FOTOCOMPOSICIÓ MACINTOSH

Av. de la Terros., Nau 2 - Poi, I"d. Roquetes 2
, TelJFax 93 8939757
08800 VILANOVA I LA GELTRÚ
, E-mail: papyrus@qrz.net

OIAR

I'aiguabarreig de les rieres de
Segues i Vilafranca, que des
de fa poc és un paisatge alte
rat per les obres de la novs
varian!. El que s'ha
d'assenyalar, pero. deis darre
res de can Pau Artigas és e
monumental pi que hi creix. É~
un gegant. Fa dubtarque sigu
un sol pi. Diuen que quatre
homes no I'abracen de gross,
que n'és la circumferéncia de
seu tronco A certa arcada es
bifurca en dos i les seves oran
ques es ramifiquen considera
blement. Una bióloqa, actual-
ment, n'está estudiant redat
la salut -que sembla magnífi·
ca- i les seves característiques
excepcional s er arbres a la
nostra comarca.A la casa e
norn Ii ve del pagés propietan
que se la va vendre, com herr
dit, el 1866. En diversos ceno
50S anterios a aquest any h
trobem algun Pablo Artigat
amb casa al car-rer de le~
Roques (avui carrer del Pi). A
libro de Apeo de 1847, lIegirr
que en aquest carrer hi ha ur
Psbk» Artigas conegut per Ba
ronas (nom d'una casa de les
Torres), pero és difícil afirmar
quin d'ells era I'antic propietar
de la casa que més tard tarnbé
es va conéixer com can Pe-
pus. Aquest renom li ve ds
quan al lIarg de més de 5e
anys, hi van estar 'de maso
vers una familia en qué dorní
naven els Joseps. El primer Vé

ser Josep Marcer Ravsntós
que va casar-se amb .Joseía
Vidal. A la filla que van tenir I
van dir Josefa. Aquesta va rna-
trimoniar amb Josep Rosel
Puig, i un deis seus fills ve
rebre el nom de Josep. Amt
anterioritat, els masovers de
can Pau Artigas van ser e
matrimoni Joan Escofet i Caro
me Juliachs. Quan van deixar
la casa i van instal-lar-se a
carrer.ce Sant lsldre, els ano
menant els de lean f'au Artl·
gas. Per aquest motiu, a le
porta ae la CMa on ara vluer
els descendents, en unes rajo-
letes, es lIegeix can Pau Arti-
gas.


