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La Torre d'en Garrell de laslnia Artigues,
la torre carlina menys coneguda

Jordi Casas
Segons ens explica Josep M.

Freixa i Olivar a Anales de
Villanueva y Geltrú. 1850-1880,
el dia 3 d'abril de 1874~n plena
Tercera Guerra Carlina-, a les
cinc de la tarda, un exércit carli,
format per 3.500 homes, va ocu-
par Vilanova. No hi van trabar
resistencia, malgrat la. majoria
liberal de la poblaci6.

Els carlins s' h.i estigueren
bastants dies, durant els quals
van participar en les cerimonies
religioses de la Setmana Santa
d'aquell any, i no van deixar de
cobrar -corn era habitual- les
contribucions als vilanovins.

El mes de juny següent va
arribar a Vilanova el brigadier
Manuel Salamanca Negrete
(1831-1891), comandant gene-
ral de la província de Tarragona.
Aquest comandament m.ilitar,
que més endavant seria gover-
nadar general de Cuba, on va
morir, va reprendre a les autori-
tats vilanovines per la passi vitat
de la poblaci6 durant l' ocupaci6
carlina.

D'ell mateix vasorgir la idea
de fortificar els afores de la ciu-
tar amb la éonstrucci6 de dife-
rents torres, algunes de les quals
encara perduren. En s6n tres: la
'de Ribes Roges.forcatransfor-
mada al llarg deis anys; la del
Plats i oUes, la més malmesa
perqué va ser víctima d'un in-
cendi fa pocs anys; i la de la
fotografia, la Torre d' en Garrell,
que es traba en bastant bon estar,
encara que no es conserva en
tota la seva integritat.

La menys coneguda
La Torre d'en Garrell vigila

des d'aquells anys una de les
antigues entrades de Vilanova,
el carní del Mas de l' Artís que,
en aquell tram arran de la torre,
transcorre en paral-lel al torrent
de la Pastera. La torre és a la
mateixa cruílla d'aquest carní
amb el deis Esbarjos o deis Ca-
pellans, o també anomenat, se-
gons expliquen els documents,
comí del Fom d' en Gass6 o de la
Pallissa d' en Gass6. De les tres
torres carlines que es conserven,
'la d' en Garrell és la més deseo-
neguda, ja que es troba en un
punt realitat de les vies de més
tránsit i darrere un marge que
delimita la sínia Artig~es, els
propietáris de la qual, la família
Sans-Artigues (Joan Sans i M.
Carme Artigues), també ha s6n
de la Torre d'en Garrell, anorne-
nada a.ixíperqué segurament era
el nom del propietari d'aquelles
terres. Altres torres carlines tam-
bé van rebre el nom del propieta-
ri expropiat, com la del Plats i
oUes, renom d'una persona, o la
dita d' en Miret, a Sant Joan, una
de les desaparegudes.

Les torres carlines que va
obligar construir el brigadier
Salamanca amb l' amenaca que
de produir-se una segona ocupa-
ci6 de Vilanova pels carlins, no
dubtaria a bombardejar la ciutat,
tenien com a principals caracte-
rístiques exteriors ser de planta
circular, tenir dues fileres d' es-
pitlleres, una d'elles més petita i
espa.iada, i una com.isa superior
de ma6. A l'interior hi havia un

La Torre d'en Garrell; a Vilanova i la Geltrú

pilar central de maó, que també
suportava el primer pis i la co-
berta. Aquestes s6n dades exac-
tes dela Torred' en Garrell. L' in-
teriordela (IelPlals i ollessembla
que varia,ja que pot estar dividi-
da en tenir dos portalets d' entra-
da. La d'en Garrell només en té
un, orientat cap al m.igdia, de
cara al carní deis Esbarjos, is'h.i
van ferpetites modificacions. Es
va eixamplar per permetre l' en-
trada de bestiar, ja que durant
uns anys es va fer servir el corral.
Es conserva la porta original,
pero amb afegits. D'aquella re-
forma també en queda una por-
ta-reixa al' exterior pertenir obert
i ventilar el corral sense que el
bestiar sortís. A la planta de la

torre es conserven uns separa-
dors iles menjadores del bestiar.
Aquesta torre tenia un pis avu.i
desaparegut, perque.es van apro-
fitar les bigues de fusta que el
sostenien. No obstant aixo, que-
den restes de l' embigat. Al' inte-
rior també es veu el lloc que
ocupava l'escala perpujarcap al
terrat. Arrencava del costat del
portaletd' entrada fms auna tram-
pa al sostre, que permetia la sor-
tida al terrat, on encara perdura
la garita. El gruix de la paret és
considerable com es pot com-
provar també, fácilment, a la
Torre de Ribes Roges.

Al bell m.ig d'una placa
El futur de la torre és guarnir

J. CASAS

una placa. Un projecte d'urba-
nitzacié d'aquellazonaáixísern-
bla preveure-ho, com tarnbé el
cobriment del torrent. Quan arri-
bi I'hora d'aquestes realitzaci-
ons segurament ja no hi queda-
ran els horts que encara avui hi
subsisteixen. S6n al' altra banda
del carní deis Esbarjos, són les
terres del Ferret Camps ila sínia
Fusta. Les terres que envolten la
torre, ja fa anys que no s6n ni
vinyes n.ihorts. Avu.ih.ipasturen
un parell de cavalls que surten
pels Tres Tombs. A un extrem h.i
ha la torre i a l' altre la sínia, una
casa que té origen en una modes-
ta caseta de vinya que va quedar
immortalitzada en una antigafo-
tografia aéria de Vilanova, que
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ha estat publicada, al llibre
L'abans. Al comprarla finca
Jafamília Artigues.I'any 1935,
va ampliar-la afegint un pis per
a unes golfes i I'habitatge, a'
més d'aHargar-la. Diuen que
es va construir així per protegir
del vent el planter d'hortalis-
ses que hihavia davant la casa.
A la facana hi ha un porxo i ben
a prop hi substitueix la soca
tallada d'un gran.pi que va fer
malbé una ventada. A,un cos-
tat hi queda l' antic galliner,
que va encabir-hi gallines fins
al 1974 i que és un testimoni -
com en altres sínies i masies de
Vilanova- d' aquella activitat
complementaria dels siniaires,
l' avicultura. P'aquells temps
ve que la família vengui po-
llastre a la seva parada del Mer-
cat Central. Fins a l'any. 1970
venia verdura, pero ja abans, al
1969, van comencar a~b la ven-
da de pollastre, amb'la que en-
cara continuen. La família, per
aixo, té un vincle especial amb
el Mercat vilanoví, tot i més

no era familiar directe deIs Ar-
tigues que després van ser pro-
pietaris. El que va passar ésque
dues germanes, Teresa i Do-
lors Carbonell Miró (aquesta
última ávia de Maria Carme
Artigues), es van casar amb
marits que duien el mateix coge
nom. La primera gcrmana amb
Joari Artigues, amb arrels al
Molí de Can Cucurella, a Cu-
belles. L'altra germana es va
casar amb Salvador Artigues,
de la sínia Sendra, a Vilanova.
QuanDolors va quedar vídua,
va ser, acollida ala sínia de la
seva germana. Al morir aques-
ta, lasínia del Mercat va passar
a ser de Dolors qui, a l'haver de
marxar, va' comprar la sínia
dels Esbarjos. Ho va fer a
Jaume Bertran Cassanyes. Eren
uns terrenys que anteriorment
havien format part d'una finca
més gran, propietat de Pau Mer-
cader Rius. En aquella compra
no entravala Torre d'en Gar-
rell. Aquesta no va ser propie- .
tat deIs Artigues fins al' any

'1 La síniaja surt en un planol
de.lazona de I'any 1935

quan l"edifid del mercat es va
alcar en els terrenys del'antiga
sínia familiar, ~d'on van mar:

, xar I'any '1936 per anar a la.
nova, l' actual.

En un llibre sobre ia histo-
ria del Mercat Municipal, pu-

.blicat I'any 1991, surt un pUI-
nol de la zona de l'any 1935.
Hi ha dibuixada l' antiga sínia
Artigues, que quedava entre-
migd'una finca de l' Ajuntá-
ment i la sínia de! Llaurer, des-
prés sínia Betes. Davant de la
sfnia hi havia algunes cases
que dona ven al carrer Girona,
avui 'inexistent. Els Artigues
entraven a les sevés terres per
aquest carrer. Tenien com a
veí l' Ajuntament, .que havia
cornprat la finca l'any 1929 a
la fabrica' de la Rambla, on
abans tenia lloc- el blanqueig.
Aquell any, l' Ajuntament va
posar la primera pedra de l' edi-
fici del Mercat, pero va quedar
paralitzat fins al 1935, quan
Josep Antoni Ribot, l' alcalde,
Va impulsar defmitivament la
construcció, "

La sínia Artigues del mer-
cat, que' també era coneguda

. com Sínia deis Capellans, por-:
tavael nom del propietari Joan
Artigues, pero tot i el cognom

1942, que la van comprar els
anteriors propietaris. En eldo-
cument de compra es va fer
esment de I'existéncia d'un
edificio pajar, partida de la
plana, conocido por Torre Gar-
rell .

Els Artigues quan es van
traslladar de la sínia vella a la
nova, es van trobar amb la sor,
presaque del cami que portava
a la sínia nova en deien Camí"
deIs Capellans, nomsimilar a
la sínia del Mercat, la vella,
com hem dit. Aquest fet inva-

, !ida la creenca que l' origen del
nom del camí estigui enel tras-
plantament del nom de la sínia.

, Per acabar aquest escrit, una"
darrera historia deIs Artigués,
És un record de farrulia, passat
oralment de pares a fills. La
propietaria conta que un besavi
seu, un boter liberal, va estar
empresonat a la mateixaTom;
d'en Garrell.

Explica 'que per les nits
anava secretament a fer b6tes a
Sant Pere de Ribes, població
ocupada pels car!ins. Un dia el
van enxampar i el van tancar a ,
tp. torre. Va aconseguir fugir-
ne ambel recurs sempre eficac
d'un túnel que va fer fins al
torrent de la Pastera.1
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La sínia Artigues, en una imatge actual
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