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Imatge de la comarca I

El Mas d'en Palau, una masiasense
lIegenda, peróarnb forca historia

, 'Jordi Casas

Els participants de la darrera
CamínadaPopular deVilanova,
celebradael mes de gener, van
veure, tot passantpels Sis Ca- ,
mins i pe! camí deRocacrespa,i
a l'interior d'una gran finca on
'encarahi habastantde terra de-
dicada al conreu, el Mas d' en
Palau.La llastima va ser,aquell
dia,quehi passessíndeIlargi que
els organitzadorsnoprogrames-
sin unavisita a aquestahistórica
masiao, entot cas,haver-hi pre-
vist en el seu recinte la parada
obligada de l'esmorzar,Pagaya
la pena perdre uns rninuts per
veureaquestacasadeparetscen-
tenáriesi, delesquals,fins fa uns
anys,se'n podien dir també lle-
gendaries, pero aquest darrer
adjectiu ja no ésaplicable, per-
que la llegenda que atribueix
l'origen dela masiaenun remot
palau moto s'ha demostrat que
éshistoricament falsa.

El que no ésfals de capma-
nera, tot el contrari, és la bonica
arcadaquehi haal' entradade la
casa i que constitueix un deis
seuselementsrnésinteressantsi
queendemostral' antiguitat. És
unaarcadaquesi no sen'ha sen-
tit a parlar mai, i esveu per pri-
mera vegada, sobta gratament.
Tambésorpren,pero,la sevadis-
posició. L' arcadano ésfrontal al
portal d'entrada, comho sónles
que hi ha en una majoria de
masies,i ésque l' arcadaestade
costati segueixel doble vessant
de la teulada, que té el carener
paral-lel a la facana. Per sota
d' aquesta arcada passavenels
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animals cap'als seusestables,

El Mas d'en Palau,contem-
platdes del Sis Carnins,és una
casa' que queda parcialment
amagadaper una lleugera incli-
nació del terreny.Estaencarada
cap a la popular cnülla de ea-
mins, ara-totssóncarrersmenys '
un, i el seuel cos'central té for-
ma allargada.A'la facanahiha
el portal principal, depedra,que
estranyamentno ocupauna po-
sició centraLÉs desplacat més
a la bandadreta de la casa.Per
aixo, en un costat més que en
l' altre, hi ha més finestres que
corrésponen al menjador i a la
cuinaalaplantabaixa.Al pis su-
perior una correspon a la sala
habitual de totes les másies, a
I'altra a una habitació. Entre'
, aquestesduesfinestreshi haun '
rellotge de sol, un dels dos que
existeixen.Aquest ésel mésben
conservat i té la numeració de
leshoresvisible. L' altrerellotge
estadespintati s'emplacaenuna
facanad'un deIsannexosposte-
riors de la casa.Estaencaratcap
aponent, ésciar,marcavalesho-
res de la tarda. És de remarcar
tambéque,per diferents indrets
de la casa, apareixen diverses
inscripcionsd' anysquesesupo-
sen que indiquen les reformes
que s'hi feren,

El cos central de la masiaté
,a cadacostat adossatsduesedi-
ficacions més altes.Per un cos-
tat, a la bandaest,un cosdetres
alcades,amb l' entradaal celler
situat als baixos, iunes golfes
sotala teula d'un vessant.Tam-
bé té adossatun cosmésbaix i
rodó, queescorresponauncup,
undeisdiversosquehi haalmas.
És un cup que, al seu dia, esva
ampliar fins a tenir la capacitat
de 100 carregues.En un cantó
del cosmés alt hi ha un contra-
fort. A l'altre costat, afegit pos-
siblement durant el segleXIX,
s'alcaunagran casaper alspro-
pietaris. Té una facana, sense
elementsperdetallar,éspocori-
ginal, i té.I'aparencad'altres ca-
sesde l' epoca,Davant hi ha un
tancat amb un jardí amb grans
ombres.Com ésobvi, abansde
la construcciód'aquestacasa,els
amos vivien en una part de la
~as)a, Ho delata l' exi'stenciaa
-lacasademésd'una cuina: una
a la planta baixa, que semblala
mésnova rue ja hernesmentat,

i dues estancesal pis,superior
quesembla que ho foren,

Darrere de la casahi ha Una
pineda molt bonica que s'allar-
ga seguintun camí interior de la
finca, en la qual, enaltrestemps,
s'hi veia pasturar les ovelles,
cosa que donava una estampa
forca bucólica En aquestapine-
da,depins joves, nohi ha cappi
com el que, en solitariohi ha da-
vant de la masía,al costat de la
pallissa, i que aparenta molts
anys.

És un pi gros, pero malgir-
bat, amb dues grans branques
benseparades,cosa que fa pen-
sarambun gran tirador.N'havia
tingut una de tercera,-queesva
debilitar al caureun llamp al' ar-
bre i queun cop devent posteri-
or va fer caure.Al Mas d'en Pa-
lauhi havi'aun altre arbremonu-
mental,que vameréixer serpin-
tat per Pau Roig. Era una gran
alzinasituad~vora l' era,que, la-
mentablement,esvamorir. El pi
mereix estarinscrit a l' inventari
d' arbressingularsdé Vilanova,

Si la masia hagués estat el
palau d'un rei arab com diu la
llegendadel Juí del Moro, seria

, lamasiamésantigadeVilanova,
Totiaixí hoésforca.L' any 1368,
en la delimitació de'faparroquia
de SantAntoni se l'anomena el
masde GiÚllemMas. Més enda-

vant, enel segleXVI, hi viu un
cert Bernat Palau, el cognom
quedonarianom ala casa,mal-
grat que hi estigué poc anys.
Molt més anys hi va residir la
fari:J.íliaUrgellés i, endocumen-
tació mésmoderna, llegim que
al' any 1927lapropietateradels
sitgetansJosefa BrassóSoteras
i BartomeuLafarga.Aquestses
veieren obligats a vendre, va
passar llavors a propietat de
ConcepcióMercé Rigual.

En aquell any de 1927, era

a una germana,Maria. A la
cada deis anys setantapassa
propietat d' una societat aví
vilanovina, i pels anys vui
n'és titular Natália Palau.A
res d'ara, sembla que és d'
grup inunobiliari local, la q
,cosafa témer el pitjor per alm-
tur de la masia i del que I'env
ta.

Dosapuntssobreaquestams-
sia vilanovina, que són impres-
,cindiblesd' inc1oure.El primer -
una curiositat. Fins no fa m

l
. El Mas d'en Palau es pot

veure des deis Sis Camins

masoverdemasd'en Palauun
germadela novapropietaria,de
nomJoan.

Ambdós eren originaris
d'Olivella, de can Teclo o can
Jordi, una casadel poble. Con-
cepcióMerce, lamésgrand'una
familia de 12 germans,va ma-
ridar-seambun familiar ambun
negoci de ferreteria a Santiago
deCuba,Antoni Soler Pascual.
Aquest l'any 1924 va comprar
la masia d'en Frederic. Al mo-
rir vapassara la vfdua, i, poste-
rioment, al 196í, aungermá,de
nom Eudald. L'altra masia, el
masd'en Palau,va anaraparar

anysel Mas d'en Palau-~
per exemple, el mas d'eII,
Ricart-, erenmasiespertanyeres
a la parroquia de Cubelles. Sa-
bem que el matrimoni que feá
de masoversel 1927s'hi va ea-
sar.El fi11que tingueren ell92i
el batejarena l'església deSaJlU1;
Maria i posteriorment, va fer
comunió aCubelles.Avui el IlIlIS
d'en Palau tampoc és de San!
Antoni, sinó de la parroquia <E
SantJoan. El vincle de la rna;;ia
ambCubelles va fer que elspñ-
mersdiesde la GuerraCivil sm
refugiés una personalitat Íln¡XJIF
tant del poble. I


