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Els Pelagons,duesmasiesen un racó demón
Jordi Casas

Avui la Imatge de la comar-
ca la dediquem, excepcional-
ment, a dues masies en comp-
tes d'una sola com és habitual.
Ens hi veiem obligats, malgrat
que cadascuna esta situada
en un municipi i comarca dife-
rents, perqué són masies vei-
nes i comparteixen el mateix
nom, encara que per diferenci-
ar-se hi porten afegit un adver-
bi delloc. Són les masies ano-
menades els Pelagons. Una
porta el complement de dalt i
I'altra de baix, cerque estan
plantades a un nivell de terreny
diferen!. 'La masia deis Pela-
gons de Baix és la més antiga,
esta en estat de ruina i pertany
al municipi d'Avinyonet, de la
comarca de l'Alt Penedes. L'al-
tra, la de Dalt, es va edificar el
segle passat, va camí d'enru-
nar-se i ésdel municipi d'Olive-
lla, a la nostra comarca del
'Garraf.

Tant una com I'alt~a fa anys
que es van deshabitar, una
cosa gens d'estranyar, ja que
es troben en un veritable racó
de món, com diem 'al titular.
Són en un 1I0c remot, en els
confins de les dues comarques,
tocant els seu s límits, i ben
lluny de 'carreteres i urbanitza-
cions. Óbviament en el seu racó
hi regnen el silenci i la solitud.
Aquest silenci només és tren-
cat, ocasionalment, per la ir-
rupció d'algun grup de ciclistes
provinents de qui sap on, i,
comptades vegades;per algun
vehicle perdut, desconeixedor
que el camí quepassa per
aquestracóde món ésuncamí
tancat als cotxes. Tampoc són
molts els caminants que conei-
xen la solitud deis Pelagons.
Pótser parque no hi ha marca-
da cap ruta pel seu camí. Els
que sí que coneixen aquest
racó són els ribetans que cada
any fan la peregrinació a
Montserra!. Pels Pelagons es-
curcen I'anada al monestir.
Segons la seva topoguia re-
corren tota la carretera d'Olive-
lIa fins al camí deis Pelagons,
que es troba a I'esquerre de la
carretera després del pont so-
bre la riera deis Pelagons, que
en aquell punt s'uneix a la riera
de Begues.

Aquest camí que seguei-
xen els pelegrins i que porta a
les masies deis Pelagons, és
un caml una mica singular ja
que juga amb la riera esmenta-
da. La travessa repetides ve-
gades, ja que és una riera amb
bastants meandres. El camí va
canviant de riba, ara per la riba,
ara per l'ssquerrat També pas-
sa per algun 1I0c extasiador
com el que es troba a la poca
estona d'iniciar el camí. És al
final d'una vinya ernparrada,
que és el darrer conreu exls-
tent alllatg pe tot el camí. L'in-
dret és conegut amb el nom
deis Albers perqué hi creixen i

alcen diversos exemplars
d'aquests arbres blancs, cars
de veure al Garraf i que con-
trasten entre la diversitat d'ar-
bres deis voltants, en els quals
hi ha roures, alzines, algun pi
verd. Més endavant el camí
passa prop de la Penya L1edó,
on hi ha dues coves. El més
interessant de veure són les
grans roques que es van des-
prendre el seu dia de la Penya
i que segueixen, des de II¡¡.-
vors, irnmobils a tocar la riera.
Desprésd'aquest indretel camí
fa un gran revolt que, un cop
superat, va directament als
Pelagons, i s'albira de seguida
la masia més alta, els Pela-
gons de Dalt, Un trencall del
camí principal hi puja. Des del
comencarnent del camí fins als
Pelagons, a peu, normalment,
s'inverteix mitja hora de temps.

Els Pelagons de Dalt és una
casa abandonada, pero enca-
ra en bastant bon estat, amb
parets i teulades sólides. Es
podría recuperar per a viure-hi.
Es de planta i pis, i esta orien-
tada d'una manera'diferent de
la seva veina de baix. El portal
d'entrada és modest, no és de
pedra, propi d'una casa només
per a masovers, com així va
ser, i, coro enles finestres de la
tacana, al seu contorn queden
restes d'un emblanquinat, que
no entrelluquem per que es
feia. A un costat del portal que-
den restes deis corrals com-
pletament atapeTts d'esbarzers
que proliferen per tots els qua-
tre costats de la masia. Dintre
de l'entrada, a la dreta, s'hi veu
la cuina, i, a I'esquerra, un ac-
cés als estables i cellers, i I'es-
cala al primer pis oculta darre-
re un envá amb un petit forat
perveure que hi havia a I'entra- '
da. A la tacana hi ha un rellotge
de sol rodó que encara manté
I'agulla. Les terres al voltantde
la masia són camps erms. A
principi de segle aquests
camps els portaven la família
Háfols, lIavors masovers habi-
tants de la casa. En van mar-
xar el 1914 per anar a can
Suriá, d'on també marxarien el
1918 per baixar a Vilanova.
Sembla que el 1967encara hi
havia masovers.

Els Rafols expliquen que
vivien del conreu del vi que
portaven a la masia de Can
Suriol, el propietari de la qual
també ho és deis Pelagons de
Dal!. També conreaven el blat
i les lIegums. Tenien algun porc
per engreixar que portaven a
vendre a Vilafranca. També
baixaven a Sitges a vendre al-
gunes gallines. De retorn a la
rnasia, que feien el mateix dia,
tornaven amb queviures ben
modestos com el bacallá, Quan
algú es posava malalt, tarnbé
baixaven a Sitges a buscar el
metge, i feien el camí quatre
vegades.,

') Des deis Pelagons de Dalt
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al de Baix els cámins són de
baixada i fins al Fondo deis
Pelagons, per on passen els
límits comarcals, i on hi ha,
vora el camí , un gran pou que
pertany als Pelagons de Baix.
Aquesta masia, propietat deis
mateixos amos de la masia de
Can Rafols deis Caus
d'Avinyonet, és una masia en
rurnes, pero, estranyament,
aquestes són unes rutnes ne-
tes, és a dir, no s'hi veuen
munts de pedres o terra, ni
tampoc els ufanosos esbarzers
,deis Pelagons de Dal!. La casa
té una forma allargada amb un
cos sobresortint al seu costat
esquerre. En I'angle que s'hi
forma hl ha una dependencia
•de missió desconeguda pero
per on es pedía entrar a la

cuina. Aquesta es troba en el
cos sobresortint i s'hi veu el
corresponent forn de pa. La
cuina avui esta molt airejada,
com també el pis que hi ha al
seu damunt, perqué la paret
frontal del cos va caure arros-
seqantpartde la teulada. Tam-
bé falta una part de la teulada
al cos principal de la masia
que, a part d'aixó, té una taca-
na sense cap mena d'interes.
Fins i tot el portal que hi ha al
mig és ben modes!. Es estret i
amb [assera de fusta, la qual
cosa fa pensar que potser més
que el portal principal era un de
secundari d'accés a les qua-
dres. Al darrere de la casa hiha
una dependencia amb quatre
cups rodons.

Les dues masies prenen el

nom de la riera repetidament
esmentada i que passa per les
seves proximitatS. Aquest nom
deis Pelagons ja es troba do-
cumentat el segle XV i prové
deis pélaqs -per altre nom,
gorg5- que existeixen en diver-
sos punts de la riera. De tots
ells, el més anomenat ésel
pelag de l'Artiga, que per ell
mateix ja justifica una excursió
per aquells paratges. Es loca-
litza camí amunt, a deu minuts
de les masies, quan el camí fa
un considerable revolt, apar-
tant-se de la riera. El que s'hi
veu és una cosa sorprenent: el
treball de les aigües fa molts
milers d'anys (la riera avui por-
ta escassa aigua i només quan
plou) en unes roques delllit de
la riera.


