
Masia Cabanyes
Vilanova i la Geltrú, Garra

La historia d'aquestavil-la come
gentona -Lloren~, i de segoncogno
JosepFusterdel Cantó, que ésun
Vilanova i la Geltrú és, en aque
ultramarí, i per la sevaplatja
l' interior del país.

Especialmenta partir del 1
Per aprofirar-lo, sogre i gendre formen la
finques, importen fustesper a la indústria de
sabudaque, durant el segleXVIII, el-cometelitora
ble, superdimensional.

Els vilanovins, els sirgetans, eren llavors uns
Durant segleshavien sentir la necessitatde superarels estr
geografia.Gairebéincomunicatsper terra, ésper mar que, si vo
secamí. De maneraque por assegurar-seque, fins ben entrat el seg
sercom una illa i que els vilanovins s'hi sentiencom uns illencs.

Els guanysdel petit o el gran cornerc,pero, van aplicar-sea mil
un moment que l'agricultura mésproductiva ésel raim. Les fassinesdestil-le
grau divers, malvasiesi xarel-los,aiguardents. Els botersajustenels cercolsa les
s'ernbarquencapa América, molts milers i milers.

Ha de dir-se immediatament que la revolució comercial, i posteriorment la rey -
lució industrial, tant aquí com a Anglaterra, éscosadelssnobs, de la gent que s'had'espavi-
lar. Ésa dir, d'aquells que no podenrefiar-sed'una herenciasuficient, com araels cabalers,
aquells germansde l'hereu desposseirsdel drer -i del deure- de donar conrinuirat a la
propietat, que, com en la noblesa tradicional, estransmetper línia directa masculina.

Tots els qui queden fora d'aquest esquemasónsnobs =etimológicament: «sense
nobilitat», 1, com poden, han de buscar-sela vida. És el casde Llorenc de Cabanyesi
Fuster, el cabalerd'Argentona que dedicaratota la sevavida a la revalidaciópersonald'uns
atributs de noblesatan impersonalscom antics.

La primera casadelsCabanyesvilanovins va edificar-sedamunt l'anriga propietat
delsFuster:al carrerdel Cometei fent cantonadaa la placadel mercarde la verdura o placa
de les Cols -on molts anys despréshavien de concentrar-seles comparsesdel Carnaval
pintadesmagistralment perJoaquim Mir.

Encaraavui espot veure la pedra cantoneraque protegía la casadels carruatges
posatsa fer el retomb: un «cap»de boví amb unes«banyes»,que ésl'antroponímica pedra
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[,'art del picapedrerésencaravisible en un
deisquatreblocsqueproregienelscanrons

de la casa.

angular de la construcció. És un edifici massís,cepar, amb una tribuna de fusta al pis noble,
que conservavafins fa re!ativament poc uns molt remarcables interiors.

Llorenc de Cabanyesi Boet i e! seu fill Llorenc de Cabanyesi Fuster comercien
amb Génova i amb Nápols, amb la MarNegra, amb Flandes, amb e! continent americá. El
1790 compren, al nord de! terme de Vilanova, la finca anomenadacan Parellada, que ésun
nom més aviat suggerit per aquestavarietat de rairn que no paspe! fet de trobar-se aparella-
da, a l'altra banda d'un torrent, amb la barroca masia Sardet.

L'home aterra l'antiga construcció i, amb e!s materials extrets de la construcció
de! pou, excavat al nord-oest, omple un imponent baluard per situar-hi la sevavil-la d'esriu,
que és una casa ben estructurada dins un paisatge ordenat, enlairada per un gran sócol
artificial i exactament al centre de l'espai conreable de la llenca costanerade Vilanova, entre
e! mar i les derivacions de! massísde! Garraf. ••

És una situació significativa, que recorda la de les vil- les de la Toscanaon s'elabo-
ra e! chianti: entre vinyes ibancals conreats, presidint un territori estimat per la má hurna-

. na, en una re!ació harmónica amb e! medi natural. Aquesta successióde petites concentra-
cions habitades, tan propia de! Maresme, de l'Ernpordá, és evident que dóna notícia de
l'esperit roma. Pero també de la polis¡ que per als grecs era, més que una concentració
urbana, una disseminació de la civilització per un camp decididament humanitzat.

Encarregada a un arquitecteitaliá, el nom del qual no ha perdurat, va arribar a
Vilanova una pintura -perque aquella gent se'n fessin carrec- i després la maqueta de
fusta tora desmuntable que encaraavui espot admirar. Va comencar-se, dones, per la idea,
com exigien els aires de! temps, l'esperit deIs il-lustrats.

És a dir: la vida ha de posar-se sota la disciplina d'un canon formal, posar-la a
.recer de l'anarquia esbojarrada i sentimental. De manera que e! valor suprem ése! domini
d'un hom mateix, la repressiódeis sentits i e!safectes, e! control de l'espontaneitat. Per aixó
la masia deIs Cabanyes,que esva acabarel 1798, ésen la sevatotalitat l'exponent de com la
Cultura espensaa ella mateixa en majúscula, com a forma de redempció universal.

Perque només la cultura -{jue al capdavall vol dir el cultiu- allibera de la
dependencia d'una natura incontrolable. Vet aquí e! guany més irnportant de l'home del
set-cents: la seguretat amb que viu e! seu «ésser en e! món», la seguretat amb que cons-
tru~ix e!s seushabitatges. o amb que esposa a viure-hi dins.

Uns habitatges que són i volen ser reflex de! seu interior. Un interior que sembla
tendir a perfilar-se també d'acord amb l'antiquíssim canon grec. 1 recuperant aquella ener-
gia vital, aquella senzillesa i aquella claredat en l'actuació vital que s'havien anat esmussant
en e!s darrers cinc-cents anys d'historia mediterránia.

Són e!s anys en que s'ha anat produint el desplacarnenr cap al nord de! centre
gravitatori de la civilització europe~:de la Italia de! Renaixement a l' Alemanya de la Reforma
i al Flandescomercial o a l'Escócia ernboirada. De mésamenys horesd'assolellament, pero de
menys a més eficiencia productiva, marquen e! compás de! que va sent la nova epoca.

1 és que a finals de! segle.XVIII hi ha un refús de les foscors medievals, una
aspiració a la claror de! Renaixement. 1 un sotrnetiment voluntari deIs sentiments a les
convencions. 1 no cal dir: de l'art i la creativitat a les formes fixes, abstractes, impersonals.

A I'Edat Mitjana -si voleu refrescar la memoria- les tenebres que espaordien
e!s senzills eren conjurades amb espaisllóbrecs on protegir-se, ésa dir, on refugiar l'esperit
dins un cos amenacat. De manera que, així que la técnica constructiva ho va perrnetre, els
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_esperitsespanratss'arredossavendinsla foscai alveoladacatedral gótica, amb gárgolesa les
parts altes escopint amenaces.

En canvi, la construcció del Renaixement -que ésla que reprendran els neoclás-
sics- ja s'obrea les realitats exteriors amb tora una altra actitud: de confiancai de serenitat.
Tal com demana aquell celebre «Maniíest sobre la Dignitat de I'Horne», on Pico della
Mirandola exposala sevaconvicció que tot ésserhurná por ser, si s'ho proposa, l'amo del seu
destí. Pero ni aquesta suposadamaduresa humana ni tantes dosis d'il-lusió com van ser
esrnercadespelRenaixement van aconsegujr de trencar amb totes les servituds heretadesde
la cósmica ihseguretat medieval.

Aixo mateix -és a dir: el fet que no es pot estirar més el brac que la maniga-
aviat es veuria amb el Barroc. 1 desprésdel Neoclássic encara tornaria a veure's amb el
Romanticisme. Pero el Renaixement -del qual el Neoclassicismevoliaser un digne conti-
nuador- va representaren relació a l'autoestima dels éssershumans un guany molt impor-
tant: l'home hi apren que tot el que ésvisible por traduir la perfecció com a aspiració ideal.

De manera que el formalisme artístic, l'arquitectónic, correspon exactarnent al
formalisme necessariper al bon comportament hurná, que ésara el resultat d'una concepció
aristocrática de la vida i que s'adre;aal culte del que pot considerar-secom a permanent, a la
-memoria i a la conservació,a la continuitat.

Hi ha en tot classicismela pretensió de la intemporalitat, l'obsessióper derrotar
el ternps mitjancant l'art. També aquí. Per aixó s'elevenaquestsmonuments a l'eternitat, al
que éssolemnialment sup,erior, inalterable, essencial.La masiadels Cabanyesde Vilanova és

Alcada damunt un terraple artificial, les
formes de la casapassende l'arc de mig punt
--en e! timbot que el margener ha treballat-
a la quadratura de l' edifici coronat
triangularment. Un conjunt harmónic només
superat, a llevant i a ponent, pe!sairososestels
de! capdamunt de les palmeres.

159



Una intervencióarquitectónicapoc respectuosa
ha substitun la patina de l'obra per aquests

absurdscontrafortsespitllerats. 1 ha
compartimentat l'espaide l'entorn sense

permetrela visió de la casaa peu pla, tot fent
el tomb, circulant.

un bon testimoni de les coincidencies de base entre el cinquecento i el set-cents, entre el
Renaixernent i el Neoclassicisme.

La casaneoclássica,com la renaixentista, persegueix el model de la vil- la romana,
aquella estanca ideal del dret, la justícia, el seny i l'equanirnitat. Totes duesvan a la recerca
de les proporcions ideals quintaessenciades en un edificio Totes dues van a la perca~ade la
serena harmonia d'aquelles casesdel Renaixement que ~a i lla es drecen avui encara a la
Toscana.

POt dir-se que la masia dels Cabanyesdóna acompliment doble a un cert sentir de
la continuirar. Perque si d'una banda s'inspira en models del Renaixement iraliá, de l'altra
les galeries porticades -amb ares de mig punt sobre fines pilastres- vinculen la casaals
models autóctons de la masia tradicional. Aquesta simbiosi tipologica és el que la fa una
construcció tan important i destacable, singular. .

És evident que el Neoclássic va marcar molt deliberadament una ruptura amb la
tradició constructiva del país i que el costum del temps era de recórrer a arquirectes foras-
terso Italians generalment, que eren els qui sabien de que anava. De manera que podem
indicar que les formes neoclássiques, les línies tracades per aquests arquitectes racionalistes,
trenquen amb la tradició habitual, sí, pero ho fan perque volen connectar amb una tradició
encara més antiga i per a ells més genuina, que es la tradició greco-llatina.

En el cas de la masia Cabanyes és una tradició greco-llatina, renaixentista i amb
aspiracions universals, que no desestima les aportacions de les construccions rurals tradicio-
nals. Per una via molt més ingenua, directa i funcional, aquestes construccions també
derivaven del mateix pósit roma: Pero, posat a triar entre naturalesa i cultura, entre esperit i
utilitat, el Neoclassic opta sempre per la suprema entronització de l'art i de la bellesa, de
l'ideal. No ha d'oblidar-se que la naturalesa, segons els neoclássics, havia de ser dominada
lógicament per.la cultura.
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Perque la cultura era l'estadi superior de la natura. 1 l'arquitectura l'expressió més pura i
més duradora de la cultura. Per aixó, tot i e! manteniment d'una planta baixa de masia,
destinadaen exclusiva a les dependenciesagrícoles tradicionals, tot i que la salacentral i e!s
porxos laterals vinculen l'edifici al mas"tradicional , la masia Cabanyesde Vilanova ha de
catalogar-secom un edifici basicarnentd'influencia pal-ladiana, molt més re!acionat amb la
idea de temple que no pas amb l'ús agrícola ancestral.
\ La masia Cabanyesdóna continuitar arquitectónica, durant e! segle XVlII, a uns
ideals humanistes que a Catalunya no ho van tenir facil quan tocaya teoricament la plenitud
de! Renaixement. Fal'efectecom si, a l'adveniment de! Renaixement, e!catalá, i l'home euro-

f

Al fans, la salavinguda de Rússia, amb
butaques entapissadesde verd. A primer pla,
la salaprincipal sota la gran cúpula pintada
al fresc, tot el terra de rajol escacat.
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peu en general, no estigués en disposició de fer e! gran salt endavant, d'aprofirar, en e! camp
de la sensibilitat, l'impuls que li semblava permetre la nova concepció de! món.

En e! camp de l'arquitectura, a Catalunya, país que ha donat un Renaixement
escadusser i ben poc prodigat, aixó.és ben pales. La casa, més que mai, podia haver-hi
esdevingut decididament l'espai més sagrat.

1 no ésaixí. O si de casnomés per aproximació i per raons diverses: des de la crisi
general de! segle xv, amb la guerra civil pe! mig, a la persecució sistemática exercida per la
Inquisició contra la més mínima desviació de! dogma, que essencialment continuava consi-
derant, com sempre, l'ésser humá un simple súbdit de! Senyor.

A finals de! segle xvmles cosessemblen haver canviat, pero potser no tanto Som
al temps de la Il-lustració, de l'efervescencia pe!s grans ideals, per la conducció deis homes
cap a una nova prosperitat. És en aquest temps, en plena vigencia teórica de! Neoclassicis-:
me, quan trobern més fermament mostrat que l'home europeu es disposa a construir-se la
casa, i e! món que reflecteix, com un temple nou. Una obra vista a basede regle de cálcul i
cartabó, de línies rectes i de perfils angulars.

És a dir: a imatge i semblanca de les estances de! seu cervell, que és fet i fet e!
Temple final i absolut de l'home divinificat. Home i cervell són ara, al segle XVIII, una
mateixa 'cosa:un laberint explicable, amb entrada i sortida només per a l'entes. Per aixó e!s
jardins de les mansions de! XVIII es complauen a dibuixar-ne: amb tanques de xiprer, de
bruc o de boix. També a la masia Cabanyes e!s jardins de xiprers retallats, arrenglerats,
ordenen l'espai amb la mateixa voluntat impositiva propia de! carácter neoclássic,

Els materials básics de la construcció són, alllarg deis segles, els mateixos: fang i
palla, fusta i pedra. El ferro, e! formigó armat i el vidre no arriben fins entrada la industria-
lització. 1 amb ella també la vana il-hísió que una nova tecnologia por fer autornáticament
possible una nova societat.

Més de quatre utópics, i utópics que no ho semblaven tant, hi van creure:can-
viant e! continent canviava com per art de magia e! contingut. Pero aquest somni, e! somni
que amb l'urbanisme i amb l'arquitectura era possible canviar la mentalitat social, va moti-
var l'acció d'aquells il-lustrats de! segle XVIII disposats a transformar o a reformar la realitat
mitjancant l'ús exclusiu de la raó.

El somni va durar poc, tanmateix. El Romanticisme aviat trauria e! nas... De fet,
sempre que algú ha pretes d'influir mitjancant el domini de la forma damunt la vida de la
gent, ha fracassat. Llevat que canvi recnológic i canvi social vagin de bracetr, L'arquitectura
neoclássica és l'exponent d'aquest somni de retorn a l'harmonia de! Parnás. L'ordenació de
les passions, de! caos, del mercat... .

La casa neoclassica, d'entrada, sempre agafa un punt d'artificiosirar. Fins que
esdevérota ella artificio No pas com a negació de la natura, com a oposició al que ésnatural,
sinó tan soIs com a exponent d'alló que esconsiderava més pur i existent en darrera instancia
de la realitat: l'ordre superior que espercebia, confusament en la majoria deis mortals, pero
que no per aixó deixava de ser l'ordre superior.

De fet, construir éstransformar e! medi natural en un medi artificial mésacomodar a
les necessitats deis individus. Pero no és segur que les mentalitats neoclássiques, poques i
selectes,fossin conscients decom lesmateixes formes deis habitatges constrenyien l' expressivi-
tat espontánia de l'ésserhumá. Encara que les necessitats socials, de rol social de l'individu,
passavenrnolt per damunt d'alló que els clássics podien considerar els seuscapricis.



La masíaCabanyesésde! tipus neoclássicde planta quadrada. A la facana, orien-
. rada al sud, on hi ha tant el mar com la plenitud de! sol, sis pilastres joniques amb capitell

al capdamunt sostenenun frontó triangular. De les finestres de! pis més alt, la de! mig
-cosa admirable de dir- és cega, tapada amb maó, i tot i picar-hi amb un martell no
donariaenlloc sinó al buit de la cúpula.

És una finestra enigmática, interrogativa, que potser només té sentit per dir-nos
que cal mirar cap endins. Si l'interior ésagradable, l'exterior ésd'una gran harmoniositat.
Totes les línies exteriors són rectes, tracadesamb un pois sereníssirn, d'una gran precisió. 1
ésque a la masia Cabanyestot sembla ser sirnbólic i significatiu, fins alió que sembla ser i
no és, tor alió que és i no ésal mateix temps, o bé tot alió que no éspero que podria ser...

L'arc mateix ésun ull, e! pont simbolic entre l'interior i l'exterior. A la masiade!s
Cabanyese!s arcs miren a llevant i a ponent, al nord. A migdia, al capdamunt, la finestra
cegasotae! frontis triangular de la facana, ¿podria simbolitzar e! tercer ull que cal obrir amb
la for~ade la ment? Podria... EIs i~nombrables ulls de Déu sotgen e!smortals desde la seva
inacsessibleeternitat. ..

L'ull ésel símbol de la penetració com e! set ése! número perfecte, e! nombre que
esrefereix a la infinitud. Pero ja no són ulls posatsa la babalá, els ulls de!s sentits dibuixats
a les mans i a les alesdeis ángelsrománics. La finestra assassinada-aixÍ ho dicen-en alguns
1I0cs- al centre de! frontal de la rnasia Cabanyesde Vilanova i la Ge!trú ésara l'ull racional
que ha de copsar-sesimbólicament al capdamunt de qualsevol obra humana.

Vista frontalment, des de! peu de! baluard, la masiaCabanyespuja desde! semi-
cercle deis fonaments -amb el pou d'on surt l'aigua que omple la bassa- fins al triangle,
travessante! quadrat. És una conjunció de volums harrnónics, en equilibri, molt pensats.

Ésevident que lescasesde! segleXVIII evidencien un cert gust pel trompe-l'reil, ésa
" dir, per la il-lusió óptica i l'enganyatall. Ja sesap: la distancia inadequadarespectea l'objec-

te a considerarenspor induir a error i tota perspectiva diversave un moment que ensaporta
rota una altra percepció de la realitat.

t
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Pianovertical Clementi, un deisprimers,arpa
i violoncel.EIsmúsicsposavendemanifestla
bonasonoritatde! saló,oberta l'avingudade
xiprers,e! mar al fonsde tor.
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El XVIII és, sí, e! segle de la Raó, pero també e! de les complicitats i els enganys,
e! moment esplendorós del joc, de les simulacions, de les portes camuflades, dels «secre-
ters» i de les máscares, de les perruques, deIs ve!s. Allo més natural que hi ha ésalló que és
deliberat, sormes a la voluntat humana, artificial.

El defora éssempre una aparen~aque cal interpretar. Els espaisexteriors ara ja no
fanpor, com a l'Edat Mitjana, ni l'home ha de protegir-se'n exageradament. La llum pot
banyar ben directament els laberints interiors, sensepor d' enlluernament, perqué qui té la
clau de la veritat sempre se'n sortirá.

Així passa també amb la gran casa del món que és, a escala reduída, la casa
familiar. Casaamb galeries i balcons, amb finestrals a l'exterior. Com en l'antic temple grec
que era un resultat clar de la combinació de forces gravitatories. Com e! temple grec que era
e! gran monument a l'espai exterioritzat, que es bolca enfora perqué és sostingut per un
interior anírnic equilibrat. sv

La masia Cabariyes és e! resultat d'uns anys, pocs, d'optimisme, de dinamisme
economic, d'afermament de la voluntat. El fill de! constructor, que ja es va dir Llorenc de
Cabanyes en virtut de! privilegi de noblesa concedit per CarIes IV, havia estat enviat a
estudiar a l'abadia de Soreze, propera a Tolosa de Llenguadoc, i va viatjar amb l'ajut de!
francés per tora l'Europa de! seu temps, fins a la llunyana Rússia. Són anys d'un incipient
cosmopolitisme, d'una remarcable inquietud, d'una gran curiositat.

Tenim la idea que la gent, segles enrere, no viatjava, No és pas veritat. Encara
que era molt més complicat que no pas avui, és evident que sempre hi va haver qui va
procurar, poc o rnolt, de donar' satisfacció a l'arre!adíssim neguit de coneixer món. En els
seus viatges per Italia, els Cabanyes compraven antiguitats greco-llarines i a Anglaterra
mobiliari Chippendale.

És evident que aquests vilanovins -i en especial Josep Antoni de Cabanyes i
Ballester, que omple tot sol el segon terc de! dinou- participen de l'esperit d'aquests
mercaders flamencs que recorren e! rnón, oberts a la transacció i amb els ulls sempre molt
~~mM~. .

També per a ells l'educació és prioritaria, básica com la cultura, potser massa i
tot, fonamental. Viatgen per tot Europa, estudien economia i jurisprudencia, s'escriuen
amb corresponsals llunyans en les més diverses llengües. Els arriben els llibres en angles i en
francés, en italiá, primeres edicions que van nodrint una biblioteca rnolt remarcable, d'un
gran interés, excepcional.

Creuen en la raó humana, en la superioritat de la ment. 1posars a triar divisa, tal
vegada escollirien de l'ópera de Mozart Cosifan tutte aquella feli~ invocació final: «Fortunato
l'ucm che... da ragion guidar si fa». AixÍ persuadit, Llorenc de Cabanyes i Fuster va fer de!
treball una oració i la seva fortuna no va deixar d' incrementar-se.

Un dia havia heretat la casade! carrer del Cornerc, la masia foravila, les vinyes i els
cups, la producció dels boters a la platja, e!s corresponsals llunyans d'un incessant nolieig.
Va morir e! 1814, havent presenciat e! pas deIs francesos, les contribucions extraordináries,
tota mena de tribulacions.

EIs Cabanyesvilanovins eren afrancesats, decididament partidaris de les reformes
que a Franca s'havien acabat imposant. Sembla que no va ser molt estesaaquesta mentalitat
il-lustrada, ja que en general perduren 'les mateixes actituds mentals, i que la solidaritat
social continua lligada a les mateixes lleis, als mateixos costurns, als mateixos codis conduc-



tuals...~Perviu d'una banda el tradicionalisme rutinari i de l'altra esva covant e! desencís
romántic. 1, en l'interludi, e! Neoclassicismequedaracom e! somni efímer d'una voluntat,
potser il-lusória, d'humanisme triomfant.

De fet, la Revolució Francesava significar una irrupció de la Historia molt més
contundent que la que s'havia anat instal-lant a les rnentalitats modernes, de! Renaixemerít
en~a. L'agudització del sentir historie democratitza e! sentiment de propietat damunt ei
present i deixa obertes les portes a retes les possibilitats de! futur. En efecte: va ser molt
i molt irnportant la incidencia damunt la gent de la Historia com a concepte gairebé sa-
cralitzat.

BIsagentspopulars, mésque sentir-se constructors d'una divinitat nova-la raó,
o e! progrés, la historia com a lloc comú de tothom ... -, sesentenconstruits per aquestes
novesdivinitats que són la raó i el progrés, la historia. Fins al punt que e! present ésviscut
per alguns d'aquestsagentscom e! temps de la responsabilitat, trágica, de! canvi d'era.

Peros'irnposenuns objectius tan desmesuratsque molts sucumbeixenen l'intent,
EIs rornántics recul!en la seva decepció. Toquen l'arpa sota e!s salzesi somiquegen per
ofegar els anhels fora mida d'abans, quan e! somni es creia a l'abast. Miren'la lluna i la
canten, plena de misteris, com e! poeta Manue! de Cabanyes,nat e! 1808 i mort e! 1833 a
VJOt-I-CJOCanys...

Perdón, CelesteVirgen,
si a tus honestoslabios·
arrebaté de amor, costoso,un sí...

A la masia Cabanyesde Vilanova i la Ge!trú es conserva intacta des d'aquell
moment la cambra mortuória de l'anomenat per Costa i Llobera e! «Píndar de Catalunya» i
també e! «cantor sensellengua» pe! fet que va escriureels seuspocsversosen castellá. En la
penombra, e!l!it imperi amb e! solemne dosserd'indiana, elcadirat angles, les pintures
enfosquides,e!s ul!s enfebratsde! poeta en e! retrat d'Esquivel. ..

L10at per Menéndez Pe!ayo i per Mila, destinatari d'una horaciana de Costa,
estimat per Maragal!, el poeta Manuel de Cabanyesha estat en aquestacasauna presencia
obsessivai constant, fantasmal. Si no hagués estat saquejadaen més d'una ocasió, una
vitrina de la biblioteca conservariaalguns deIsseusobjectespersonals,el seutítol de Cerve-
ra, I1:n5quants manuscrits... e

El! inaugura la tradició romántica d'aquesta casaque, segonscom, pot semblar
severai terrena com una caixa de morts. Pero com una caixa de morts dotada d'una anima
que semblavoler-se imrnortal. Perqué, paradoxalment, la masia dels Cabanyesconeixerá la
sevagloria per impregnació de l'esperit -romantic- deis seusestadants.

Sónel poeta i els seusdescendentsque escriuen--com JVjCp Anroni i el seu fil!
Lloren; de Cabanyesi d'Olzinelles. O aquel!s que, poc o molt, pintaran: com el mateix
JosepAntoni, el viatger, pero sobretotAlexandre de Cabanyes,que va viure el Modernisme
amb l'euforia d'un traspás afortunat. Esperits sensiblestots el!s, obsedits a fer volar ben
arnunt les própies arrels...

1 és que amb el Rorrianticisme s'ha produít, i ja des de cornencarnentsdel se-
-gle XIX, una reacciócontra les severitats i les constriccions de la racionalització. És a dir:
contra la normaesterilitzadora, i a favorde la llibertat i delscaminssuggerits per l'instint i per

.la intuició. De fet, aquestcapgirament del sentir lógic --considerat ineludible per la socie-
. r

Masía Cabanyes

La cambra del poeta rornántic Manuel de
Cabanyes,que va morir tísic un dia de
pleniluni de 1833. Elllit, amb dosserde seda
pintada, conservaencaraavui un cert aire
fúnebre i enigmátic, alhora inquietant i secret.
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tat- comporta un refermament d'aquell individualisme proposat des de! Renaixement com
a manera d'estirnular e! progrés.

De manera que alllarg de! segle XIX esdóna, tant com e! burges que va a la seva,
l'artista. que es manifesta en solitario Amb la primacia de! jo per damunt de rota altra
consideració esprodueix una revolució psicológica degran abast: l'individu en competencia
i en lluita amb d'altres individus és la divisa mesocrática que ara es consolida. Fins que
Darwin la consagra, científicament, inapel-lablement, sensevolta de full.

Aixo sumeix l'home pragrnatic i positiu, aquell qui ésburges de cap a cap, en la
consideració més aviat amarga de tenir uns parents llunyans no gaire presentables, fers i
deixats estar, plens de tics. 1 amb aixó no és difícil d'entendre la propagació de! descredit
respectedeis orígens amb que espor donar per cancel-lar e! període de la il-lusió romántica.

El Romanticisme encarna també un descredit 110 menys transcendental: e! descré-
dit deIs fonaments de l'home damunt la terra tal com e!s havien edificat e!s savis de!
Renaixement, e!s maftres ti penser de la Il-lustració. El segle XIX ésun segle travessatper tata
mena de tensions, tibat per principis oposats, e! segle que inaugura l'era de l'acceptació de
la diversitat, de la multiplicitat. Pero és aquesta una conquesta dolorosa, on cadascú ha
d'aprendre a espavilar-se.

Pot afirmar-se que hi ha d'una banda e! món de la raó i de la utilitar i de l'altra e!
món de la creativitat i e! de l'art. EIs Cabanyes són ara d'aquest bándol. Es passegen,
llegeixen, toquen e! piano i fumen en pipa o fan la digestió dins una casadesmesuradament
gran, imponent, alcada amb tiralínies.

Pero són aquestes animes sensibles les que hi inscriuen una grandesa molt més
difícilment apamable, impossible de mesurar. En general també ésaixí. Mentre e!s uns fan
anar la Ilancadora, es dediquen a moure el diner, uns quants fan cancons, versifiquen,
pentinen magistralrnent el gat.

Cal tenir en compte que, en e! Romanticisme, la casaencarapot ser l'indret rnític
de la felicitar, aquell paradís perdut on poden acomplir-se totes les esperances.Cap a finals
del XIX, abans que les estancess'eníosqueixin, que e!s mobles de caoba tintats de negre
emplenin e!s salons burgesosdeis decennis últims del segle, les sales'de les casesconstruides
o caracteritzades durant el Rornanticisrne -com és ara e! cas- encara són expressió d'una
molt alegre joie de vivre, d'un candorós engrescament vivencia!' Sovint no exempta de me-
langia, de lacrimogenia, fins de dolor.

La casapor ser neodássica, ben segur, pero amb e! Romanticisme la terra pot
haver esdevingut novament sagrada, travessadaper un magnetisme creador, com als temps
primitius. L'home sesent ara impulsat a parar-hi atenció amb e!s ulls de! sentiment i no pas
amb e!s de la raó. A auscultar-ne e! batec,desestimat durant la primacia de! reglamentisme.
La sensibilitat romántica procura un major respecte per l'entorn, gairebé una adoració.
Posat a fer evocació de! que sesuposa la patria, Holderlin ho ha dit millor que ningú:

És sagrat l'indret, les dues ribes, la roca
verda -i la casa,e! jardí---:, d'entre les ones sorgint.
Ens trobarern allá, llum benigna', on, per primera
volta, e! teu raig més sentir ens sorprenia de pIe.
Comenta allá i comenta de nou la vida estimada.
Veig e! sepulcre patern, i que no sents e! meu plor?
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La casaésencara, com ho ha estar durant seglesi segles, fins avui prácticament,
l'indret deIsorígens, de la naixencaal món. Més que mésen e! Romanticisme, s'associaamb
l'adveniment a la vida i a la puresaprimordial: encarano contaminada per les exigencies de
la vida social. Pero també, a l'altre extrem de les trajectóries, la casaha estar durant anys i
panys la casadeIs propis morts.

Repetim-ho encara: la sasadeIs morts de cadascú. Exactament com la patria.
¿Quina patria més vinculant que aquella on reposene!s qui hem estimar en vida i que ja no
ens són presentsmés que en e! record?Amb Holderlin vénen ganesde dir-ho:

A la biblioteca, potser la més important de
Catalunya en primeres edicions rornántiques
en lIengua original, esconservala maqueta
desmuntable de la villa que l'arquitecte italiá
va enviar als Cabanyesabans de rebre
J' encárrec definitiu.

"

Una cosanomés avui compta: la terra deIs pares
i e! sacrifici millor que cadascunofereix.

Postscriptum: L'any 1976 els hereus d'Alexandre de Cabanyesi Marques venen al
municipi -a l'estricte preu de mercat- tants pams quadrats com renen els terrenys adja-
cenesi e! boscque avui fa de parc, al mateix temps que fan donació de la casa,amb la seva
biblioteca i les sevespintures, tots els seus interiors, per a la seva utilització cultural.
L'últim hereu a viure-hi ésJoaquim de Cabanyesi Ricart. L'any 1980, mitjancant informe
de! Dr. Frederic Marés Déulovol a l'Academia de Bellas Artes de San Fernando, la masia

" Cabanyesi e! seu entorn enjardinat ésdeclarada monument histórico-artístic. . El 1984 s'hi
'fan -a cárrec de la Diputació-- irnportanrs obres de condicionament segonsprojecte de
M. Gallego i F. Fernandez.Actualmenr s'hi fan convencionsi encontres, reunions dominicals.
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