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Quatre masosde va o h~storices
troben en estat de ruina
La majoria de les cases de camp estan deshabitades .ioblidades

JORDICASAS

Situades en una zona

limítroía entre els termes muni-
cipals de Vilanova i la Geltrú i

Castellet i la Gornal, a un i altre
costat del llmit natural que

forma la serra de Bonaire, hi
ha un grup de rnasies que tenen
en comú el' d'estar des-

habitades i deixades perdre.
Aquestes masies, si no s'hi
posa remei, van camí de con-
vertir-se en una ruma irrecu-

perable i arqueoloqica. A la
zona vilanovina ja n'hi ha que

ho són des de fa moltíssims
anys, com és el cas del Mas de
la Fam i el Mas Brunet. Prop

Ea Mas de la Fam
TIel Brunet, dues
masíes en ruina

irrecuperable

d'elles, únicament es manté
en vida el Mas de l'Artís, Altres
masies, pero, com Can Baró,

Mas Colorna, i les Mesquites
que són veines. van morint
des de fa anys, i, possiblement,
acabin desfetes com els masos
esmentats de la Fam i Brunet.

Un destí semblant espera,

en territori de Cástellet i la
Gornal, a les masies de la Casa
Alta, Can Cassanyes, Cal

Cremat i Can Balaguer, també
abonades i cami de la ruina i,

per les quals, tarnpoc hi ha qui
doni un duro pel seu futur. És,

d'aquest grup de masies de
Castellet que volem parlar, tot
deixant per a una altra ocasió

de fer-ho sobre les masies que

estan 'morint' en territori de

Vilanova. Aquestes quatre
masies de Castellet per la seva
oroxirnitat a Vilanova són
oastant conegudes pels excur-
'sionts tes. motociclistes i

Casa Alta. Primera masia de Castelletqué es troba al cami de Torrelletes J,CA8AS

ciclistes de muntanya de la
capital de la comarca del
Garra!. Perles muntanyes i els

fondos que hi ha en aquella
zona són diversos els camins

que hi faciliten l'arribada.
Alguns d'aquests camins han

estat oberts per les aigües de
la pluja i millorats pels vehicles

de dos rodes.. De tots ells
només n'hi ha.un quesembla
haver servit la funció de

perrnetre el pas deis carros
que de Vilanova anaven a
Torrelletes. Aquestcamí avui
és anornenat "cami perdut ce.
Torrelletes". Ara aquest camí

éstá integrat en la xarxa deis

senders de gran recorregut

(GRs): Per ell hi ha tracada la
ruta del GR92 Meoiterrani.
Seguint-ló, hom arriba pero, a .
Castellet, no pas a Torrelletes,
parque el GR92 es desvia cap
'el fondode Can Balaguer. Una
altre accés a l,a zona és un

camí també senyalitzat com a
sendero pero de petit reco-

rregut, que baixa des del puig

de I'Águila. És una variant del

GR92 que procedeix d'Olér-
dola. Ambdós senders es
troben en unacru'illa de camins
properaa la Casa Alta, on hi ha
un indicador amb les diférents

direccions que es poden se-
guir.

La Casa Alta. La Casa Alta"
és la primera rnasia de
Castellet que es troba seguint
el camí de Torre.lletes o GR92.

Fa honor al seu nom perqué
está encimbellada en un turó
que la fa visible des de diferents
punts. És a 322 metres
d'alcada, i, també, des de les

seves martiritzades parets es
contempla un ilimitat panera-

L'oblit
del passat

Jordi-Enric Pámies

Segur que molts de

vostes van veure aquell
programa de TV3 en qué

es mostraven com rnol-
tes de les considerades
obres del patrirnoní uni-

versal d'África i del
Próxirn Orient es troben,

en un estat deplorable o
bé, senzillament, han
estat obliáades per to-
thom.
Dones, ací, a la comar-

ca, també en 'tenim
mostres, d'aquesta acti-
tud descurada. I és que,
perqué un bé material

mereixi ser rehabilitat no
cal que tingui la catego-
ria de les pirámides
d'Egipte o del Partenó.
Conten, i és totalment
cert, que el president

Tarradellas, quan havia
d'explicar qué era Cata-

lunya, ras i curt, sense
essencialisrnes. ho ex-
plicava així de' simple:
"Miri vosté, veu elsrnar-

ges d'aquest camp i
aquella masía. Dones
aixó és Catalunya". Per

ell, ,els marges que rete-

nien la terra, que la deli-
mitaven i que poden
veure'sarreu del nostre
país simbolitzaven la
tossuderia del pagés en
conrear una terra eixuta

fins .dornar-la i fer-se-la
seva. L'esperit del ea-

tala és aquest, haver
construtt practicament

des del no res, amb una
'terra eixuta, aspra.
Dones bé, aquestes
masies són el testimoni
del nostre passat, d'on

venim, del que som en-
cara: I el millor Iloc per
viure, per altra banda.

ma del Baix i-I'Alt Penedés. Es
diu que els habitants de la Casa

. Alta es dediéaven a la ra-

maderia i que, ocasionalment,

provaren a convertir-se, en

vinyaters. .
, En queda constancia pels

cups i els cellers de la part del
darrera de la casa. A la tacana

principal hi ha un rellolge de
.sol que només conserva
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el nom. '" ha desparegut
completament el marc de
pedra del portal. A I'interior s'hi
veuen dos ares el més
lnteressant deis quals és el
que dónaentrada a la cuina on
s'hi veu un antic forn de pa.
Totes les parets de I'interior
són brutes de noms deis
visitants sense respecte. En
un terreny proper a la casa es
nota que hi fan curses o
entretaments pels afeccionats
a les motos i bicis. .

Can Cassanyes. No molt
lIuny de la Casa Altahi ha Can
Cassanyes, a voltes ano-
me nada Can Cassanyes de la
Muntanya per existir un Can
Cassanyes del Pla, a sant "
Maryal..És una gran edificació
d'esquena al camí, una ala de
la qual, la més ben conserva-
da, té planta, pis amb un balcó
i golfes. A l'altra ala la caiguda .
d'una arcada gotica va
enrunar-hotot. D'aquesta ar-
cada que alguns excur-
sionistes encara recorden
havervistsencera, nomésse'n
conserven algunes poques
pedres, No s'observa cap data
en els portals d'entrada de
I'edificació que resisteixen
intocats potser perqué no són
tot de pedra. Davant de la
masia, en una costrucció a part,
subsisteixen els cups que
havien recollit les veremes deis
anys bons del vi, al segie
passat. Segons va escriure
Joan Virella als anys seixanta
encara hi vivien a Can
Cassanyes: "un.matrimoni de
vellets", que s'emportaren a
I'altre món un munt de
vivéncies i records.

Can Crernat. Á ponent dé
Can Cassanyes, a la dreta del
camí de Torrelletes, i verna del
Pujol Florit, de 331 metres, hi
ha Cal Cremat, la masia de
més reources dimensions i la

més modesta d'aquells indrets.
No per aixó, pero. deixa de
tenir un forn de pa a la cuina.
Té la tacana en angle i consta

. de planta i pis, amb unes
finestres petites.

Can Balaguer. Després de
Cal Cremat el camí es dirigeix
cap a les avui rurnesrnés
impressionants de la zona: a
Can Balaguer. Aquesta masía
més que una masia és un
caseriu, un conjunt de cases
avui en estat deporable que'
s'alcen damunt d'un gran
rocallís que es perllonga
rnuntanya enllá. D'aquest
caseriu destaca una edificació
de dos pisos, semblant a una
torre, i les cases amb facana
de pedra col.locada irre-
qularrnent com si per comptes
de. fer paret el mestre d'obres
s'imaginés que feia marge ... ja
que totes es toqueri entre sí
com si volguessin protegir-se
una a I'alra. A Can Balaguer
també hi vivien els anys
seixanta. Una gran incendi fo-
restal ocorregut I'any 1973,
diuen, . que va precipitar
I'abandonament. Joan Virella
recorda en un deis seus escrits, .
els noms de les cases prin-
cipals: Cal Cremat (relaciona-
da amb la masia del mate ix
nom) Cal Gat, Can Pastor Xic,
Can Feliciá i Can Balaguer.

A la facana d'aquesta
darreracasa amb 'un portal
amb [ácéra de fusta, s'hi veuen
petites espittleres.

El camíperdut de
Torrelletes és un
sender de gran

recorregut

Masía Can Cremat. Casa de reduides dímensions i la rnés modesta de l' indret J CASA

Masía Can Balaguer.Caseríu en estat deporable que s'alca en un rocallís J.CASA


