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

Jordi Casas

Segonsensexplica JosepM,
Freixa i Olivar a Anales de
Villa nuevay Geltrú. 1850-1880,
el dia 3 d' abril de 1874 ~n plena
Tercera Guerra Carlina-, a les
cinc dela tarda,un exércit carlí,
format per3,500 homes,vaocu-
par Vilanova. No hi van trobar
resistencia, malgrat la, majoria
liberal de la població,

Els carlins s'm estigueren
bastants dies, durant els quals
vanparticipar en lescerirnónies
religioses de la SetmanaSanta
d' aquell any, i no van deixar de
cobrar -corn era habitual- les
contribucions als vilanovins,

El mes de juny següentva
arribar a Vilanova el brigadier
Manuel Salamanca Negrete
(1831-1891), comandantgene-
ral dela província deTarragona,
Aquest comandament militar,
que més endavant seria gover-
nador general de Cuba, on va
morir, va reprendrea les autori-
tatsvilanovines per la passivitat
dela població durant l' ocupació
carlina.

D' ell mateix va sorgir la idea
de fortificar els aforesde la ciu-
tat amb la construcció de dife-
rentstorres,algunesde lesquals
encaraperduren,En són tres: la
de Ribes Roges, forca transfor-
mada al, llarg dels anys; la del
Plats i olles, la més malmesa
perqué va ser víctima d' un in-
ceridi fa pocs anys; i la de la
fotografia, la Torre d' enGarrell,
queestrobaenbastantbonestat,
encara que no es conserva en
tota la sevaintegritat

La menys coneguda
La Torre d' en Garrell vigila

des d' aquells anys una de les
antigues entradesde Vilanova,
el carní del Mas de l' Artís que,
en aquell tram arrande la torre,
transcorreen parallel al torrent
de la Pastera, La torre és a la
mateixa cruílla d'aquest camí
amb el deis Esbarjoso deis Ca-
pellans, o també anomenat,se-
gons expliquen els documents,
camídelFornd'enGassóodela
Pallissa d' en Gassá.De les tres
torrescarlinesqueesconserven,
'la d'en Garrell és la mésdeseo-
neguda,ja que estroba en un
punt realitat de les vies de més
transit-\.-darrereun marge que
delimita la sínia Artig~es, els
propietaris de la qual, la familia
Sans-Artigues (Joan Sans i M,
Carme Artigues), tambého són
delaTorre d'enGarrell, anome-
nadaaixí perqué seguramentera
el nom del propietari d'aquelles
terres.Altres torrescarlinestam-
bévanrebreel nomdelpropieta-
ri expropiat, com la del Plats i

olles, renomd'una persona,o la
dita d'en Miret, aSantJoan,una
de les desaparegudes,

Les torres carlines que va
obligar construir el brigadier
Salamancaamb I'amenaca que
deproduir-seunasegonaocupa-
ció de Vilanova pels carlins, no
dubtariaabombardejarla ciutat,
teniencom aprincipals caracte-
rístiques exteriors ser de planta '
circular; tenir duesfileres d'es-
pitlleres, unad'elles méspetita i
espaiada,i una cornisa superior
de maó, Al' interior m havia un

La Torre d'en Garrelí, a Vilanova i la Geltrú

pilar central de maó, que també
suportavael primer pis i la co-
berta.Aquestessóndadesexac-
tesdelaTorred' enGarrell,L'in-
teriordeladelPlats i ollessembla
quevaria,ja quepot estardividi-
daentenir dosportaletsti' entra-
da,La d'en Garrell nomésen té
un, orientat cap al migdia, de
caraal carnídeisEsbarjos,i s'hi
vanfer petitesmodificacions. Es
va eixamplar per permetrel' en-
trada de bestiar, ja que durant
unsanysesvafer servirel corral,
Es conserva la porta original,
pero amb afegits. D'aquella re-
forma tambéen quedauna por-
ta-reixaal'exteriorpertenir obert
i ventilar el corral senseque el
bestiar sortís, A la planta de la

torre es conserven uns separa-
dorsi lesmenjadoresdelbestiar.
Aquesta torre tenia un pis avui
desaparegut,perque esvanapro-
fitar les bigues de fusta que el
sostenien.No obstantaixó, que-
denrestesdel' embigat, Al' inte-
rior també es veu el lloc que
ocupaval'escalaperpujar capal
terrat, Arrencava del costat del
portaletd' entradafinsaunatram-
pa al sostre,quepermetiala sor-
tida al terrat, on encaraperdura
la garita, El gruix de la paret és
considerable com es pot com-
provar també, fácilment, a la
Torre de Ribes Roges.

Al bell mig d'una placa
El futur dela torreésguarnir

J.CA$AS

una placa, Un projecte d'urba-
nitzaciód' aquellazonaáixí sern-
bla preveure-ho,comtambé el
cobrimentdel torrenr,Quanarri-
bi I'hora d' aquestesrealitzaci-
ons seguramentja no hi queda-
ran els horts que encaraavui m
subsisteixen. Sónal' altrabanda
del carní deis Esbarjos, són les
terresdel FerretCampsila sínia
Fusta,Les terresqueenvoltenla
torre, ja fa anys que no són ni
vinyesni horts,Avui m pasturen
un parell de cavalls que surten
pelsTresTombs. A unextremm
ha la torre i al' altre la sínia,una
casaquetéorigenenunamodes-
tacasetadevinya queva quedar
immortalitzadaen unaantigafo-
tografía aeria de Vilanova, que
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ha estat publicada al llibre
L'abans. Al comprar-la finca
la família Artigues.I' any 1935,
va ampliar-la afegint unpis per
a unes golfes i l'habitatge, a,
més d'allargar-la. Diuen que
esva construir així per protegir
del vent el planter d'hortalis-
sesque 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. Aun cos-
tat hi queda l' antic galliner,
que va encabir-hi gallines fins
al 1974 i que ésun testimoni-
com en altres sínies i masiesde
Vilanova- d'aquella activitat
complementaria dels siniaires,
l' avicultura.' D' aquells temps
ve que la familia vengui po-
llastre ala sevaparadadel Mer-
cat Central. Fins a 1'any 1970
venia verdura, peroja abans,al
1969,vancomencaramblaven-
da de pollastre, amb la que en-
caracontinuen. La família, per
aíxo, té un vincle especial amb
el Mercat vilanoví, tot i més

no erafamiliar directe dels Ar-
tigues quedesprésvan serpro-
pietarís. Elque va passarésque
dues germanes, Teresa i Do-
lors Carbonell- Miró (aquesta
última ávia de María Carme
Artigues), es van casar amb
marits queduien el mateix cog-
nom. La primera germanaamb
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, aVilanova.
QuanDolorsva quedar vídua,
va ser.acollida a'la sínia de la

, sevagermana,Al morir aques-
ta, lasínia del Mercat va passar
a serdeDolors qui, a I'haver de
marxar, va' comprar la sínia
dels Esbarjos. Ho va fer a
JaumeBertran Cassanyes.Eren
uns terrenys que anteriorment
havien format part d'una finca'
mésgran,propietat dePauMer-
caderRius.En aquella compra
no entravala Torre d'en Gar-
rell. Aquesta no va serpropie- .
tat dels Artigues fins al' any

'1 l.asínlaja surt en un plánol
de.la zona de I'any 1935

quan 1'edifici del mercat es va 1942, que la van comprar els
alear enels terrenys del' antiga anteriors propietaris. En el'do-
sínia famíliar.id'on van mar- cument de compra es va fer

, xar .rany '1936 per anar a la. esment de I'existencia d'un
nova,l'actuaL edificio pajar, partida de la

En un !libre sobre Ía histo- plana, conocidopor Torre Gar-
ria del Mercat Municipal, pu- rell.

-blicat l'any 1991, surt un plá- EIs Artigues quan es van
nol de la zona de l'any 1935. traslladarde la sínia vella a la
Hi ha dibuixada l'antiga sínia nova, esvan trobar amb la sor-
Artigues, que quedava entre- presaque del carni queportava
migd'una finca de I' Ajuntá- a la sínia nova en deien Camí
ment i la sínia de! Llaurer, des- deis Capellans, nomsimilar a
prés sínia Betes. Davant de la la sínia del Mercat, la vel!a,
sínia hi havia algunes cases com hem dit. Aquest fet inva-
.que donaven al carrer Girona, . lida la creencaque l' origen del
avui inexistent. EIs Artigues . nom de¡camí estigui errel tras-
eritraven ajes sevés terres per plantament del nornde Ia sínia.
aquest carrer. Tenien com a Peracabar.aquestescrit, una,
veí l' Ajuntament, .que havia darrera historia dels Artigués.
comprat la finca l'any 1929 a És un record de familia, passat
la rubrica' de la Rambla, on oralment de pares a fills. La
abans tenia Iloc- el blanqueig. propietaria contaqueun besavi
Aquel! any, l' Ajuntament va seu, un boterliberal, va estar
posar la primera peprade l' edi- empresonat a la mateixa Torre
fici del Mercat, pero va quedar d' en Garrell.
paralitzat fins al 1935, quan Explica 'que per les nits
Josep Antoni Ribot, l' alcalde, anavasecretarnentafer bótesa
va impulsar definitivament la Sant Pere de Ribes, població
construccip. y ocupadapels carlins. Un dia el

La sínia Artigues del mei- van enxarnpar i el van tancara ,
cat, que també era coneguda '\il torre. Va aconseguir fugir-

. com Sínia deis Capellans, por-: neambel recurs sempreeficac
, tavael nom del propietari Joan d'un túnel que va fer fins al
Artigues, pero tot i el cognom torrent de la Pastera.l
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La sínia Artigues, en una imalge actual

ue deci(j~Txi,
/Rover~

Rover 75 11, oterelx: 3 anys de manlenlmenl 1 Compromis
-Bcver: si al"cap de 30 dies de comprar el seu Róver 75 o
als 1:000 km no esta satistet, I'hl canviem per un allre. '

Ides de 3.7!,O.OOO ptes."1

Rover és sempre un encert segur, esculli la gamma-amb
la tecnoloqla 1 I'estll que esta buscan!.Escullientre el Rover

25, el Rover 45 i el Rover 75, tres automóbils que el
transportaran a una categorla superior.

3. anys de garantia· I
asslstencta en carretera a tota la gamma ROVER

"condtclcns de garantja segons document del fabricanÍ. Manteniment Rover 75 segons contracte. lnformise'n al seu concessionari.
H.,PVP ~ecomanat lncjós IVA, 1mpost de matriculació i al Aover 75 lnclou a méé oferta promocional per a vehicles en stock.

AUTOMOBILS BESOLÍ. Av. Josep Coroleu, 89. TeL 93 815 59 17
Pelegrí Ballester, 48. TeL 93 815 57 84. VILANOVA 1LA GELTRÚ
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