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Can Panxampla,
.Ia darrera masía
enderocada

Jordl Casas

A I'imaginari lIibre inventaii
de les masies de la comarca va
ser donada de baixa, els pri-
mers dies del mes d'agost pas-
sat, la masia que veiem a la
imatge, dita can Panxampla. Va
ser en pie estiu quan les rnáqui-
nes enderrocadores van aca-
bar amb auc que ja només era
deixalles de la masia, deshabi-
tada i abandonada des de feia
molts anys. Un final com aquest
era d'esperar. Tot i així no po-
dern deixar de lamentar-ho per-
qué és una masia més que desa-
pareix per sempre i I'inventar!
es va reduint. Perqué quedi
constancia d'aquest fet escri-
vim avui aquestes línies, conti-
nuant el costum d'alguna altra
ocasió anterior en qué es va
produir la baixa d'una casa de
paqés a la comarca.

Can Panxampla, no sera,
llástimosarnent, I'última masia
en desaparéixer. N'hi ha d'altres,
tancades o en runes, que tenen
la possibilitat immediata d'un fi-
nal semblant a la casa de la
fotografia. Poden córrer aques-
ta sort, per exemple, dues ma-
sies no molt lIunyanes de can
Panxampla, només les separa-
va la riera de Ribes i Sitges. Ens
referim a unes edificacions que
són a tocar a aquest límit: can
Pere Mestres i can Pei. En els.
seus antics camps de conreu
está projectat uns plans par-
cials per a construir-hi habitat-
ges. És segur que aquestes
dues masies faran nosa. Tam-
bé és segur que ningú s'hi opo-
sara.

La causa de la desaparició
de' .can Panxampla no té res a.
veure amb el que provocara
I'enderroc de can Pei i can Pere
Mestres. És diu que el solar que
ha quedat de can Panxampla

sera destinat a zona verda. El
seu enderroc va el va motivar el
fet que les seves parets i teula-
des obertes constitu'len un perill
per a les persones, encara que
I'aspecte que mostraven no.con-
vidaven galre a aconstar-s'hi.
Potser a alguna persona perdu-
da, alguna canalla atrevida, o
algún curiós com el que signa
aquestes línies podía interes-
sar-ss per la fantasmal masia.
Nosaltres ens hi havfem acos-
tat prudentment per a observar-
hi alguns detalls arquitectónlcs
que detallarem més endavant:
Per la seva grandaria havia es-
tat considerada com un caseriu,
i per trobar-hi explicació a la
seva particular ubicació.un tant
estranya en una zona raconera
del terme de Ribes, i encara
més pel fet de la seva proximitat
a la riera i a un pont.

En relaci6 al que acabem de
dir, causava certa estranyesa
que una masia fos tan propera a
un pont i a la riera. Feia la im-
pressió que la masia estava mal
situada, o s'havia construrt en
mallloc, i que per aixó va morir.
Diríem que més que mal situa-
da can Panxampla hi va quedar
a partir de la construcció els
anys 1877-1879del pont sobre
la riera de Ribes. La seva cons-
trucció va transformar I'indret
on s'enclavava des de temps
ignorats la masia, fins alesho-
res un indret quiet, com quiet
era el vell caml de Sitges a
Vilanova que hi passava i que
superava la riera per un gual. La
vida de can Panxampla en va
quedar forc;a afectada. Poste-
riorment, quan el pont es va
eixamplar la salutació es. va
agreujar si es que encara era
habitada, ja que el pont era un
grandíssim pont que gairebé
salta va per damunt de la casa.
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Masla can Panxampla. Va ser enderrocada a I'estiu passat

Aquest pont que té bastants ulls
-on és visible I'eixamplament
que s'hi va fer- per permetre el
pas grans riades. Possiblement
aquesta ésuna causa més de la
decadéncia de can Panxampla,
ja que com hem sentit a dir,
algunes d'elles havien obligat a
fugir els estadants de la masia.

Aquesta masia semblant a
un caseriu tenia dues fac;anes,
una a migdia i I'altra a ponent.
En cadascuna d'elles hi havia
uns detall s arquitectónics que
cal es mentar, encara que d'un
interés relatiu. A la fac;ana del
migdia hi destacaven quatre
arcades d'una galeria i tres por-
tals, tots tres diferents, un
d'escaser, un altre rodó i un

Can Panxampla
té dues facanes
una a migdia i

I'altra a ponent

tercer roma. A I'altra fac;ana,
d'aparenc;a més noble .tarnbé
tenia tres portes, un balcó cen-
tral al primer pis i dues finestres
a cada costat del balcó amb
decoraci6 d'estil gótic, fet que
és esmentat en alguns llibres.
Aquesta decoració peró, per al-
guns entesos, no tenia cap va-
lor Ja que era d'imitacló. De
I'interior, de la casa no en sa-
bem res perqué és el primer que
es va destruir.

Deis portals, deis finestrals ...
de tot el que hemdit, avui, ja no
en queda res. No ha quedat ni
una sola pedra de la masia. El
seu solar, que esperem que es
converteixi en jardl, ha quedat
nst. És de desitjar que aquest
jardl porti el nom de la masia per
a assegurar la perdurabilitat del
topónim, tot i que del pont en
diguin pont de can Panxampla i
que un petit carrer de les prope-
res Minivillas també se'n digui
aixl, a més d'un xalet que s'ha
fet amb el nom. Aquest nom de
masia que alguns creuen que
haura d'escriure's d'en panxam-
pla, ja que és un malnom de
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persona, apararix documentat
en un Libro de Apeo de I'any.
1847. Hi figura escrit aixi Pan-
txampla. També s'hi diu que era
Poseida por Francisco Raven-
tós, de Sitges. Aquest nom,
d'altra banda, no es devia con-
siderar massa comercial per a
donar nom a la urbanitzaci6 que
es va construir a tocar a la ma-
sia, i a la que se li va donar un
nom equfvoc com a tantes al-
tres urbanitzacions de la comar-
ca.

A banda d'aixó hi han altres
dos lels a ressenyar d'aquesta
urbanització. En primer lIoc,que
es recorrés a noms de patsos
per als seus carrers a excepei6
d'un pare que porta el curi6s
nom de Cavallers hospitalaris
de Sant Joan Baptista (algun
dia intentarem esbrinar el per
qué).

AJa vora d'aquest pare que
es traba tocant la riera, i en el
qual hi ha una pista i un escena-
ri, hi ha el segon let a dir: s'hi
poden veure un conjunt de pins
de singular grandaria i forma
ben sorprenents.


