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Hr¡raris de visita
"'----'

Per visitar la masia o realitzar-hi actes cul-
turals, cal demanar perrnis a I'Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú. - .

Itinerari d'accés,

·S'hi pot arribar per la carretera C-244, que
uneix Vilanova i la Geltrú amb Vilafranca del
Penedes, A I'altura del punt quilornetric 6,
surt un trencant a rná esquerra que mena di-
rectament a la masia. Venint en direcció des
de Barcelona o des de Tarragona no cal
entrar a la clutat de Vilanova, sinó que es pot
accedir a la carretera de Vilafranca directa-
ment 'des de la variant oberta recentment. És
a pocs metres de I'encreuament d'ambdues
carreteres que hi ~a el camí de la masia.
També s'hi pot anar des de Vilanova pel
camí d'en Padruell, que corre parallel al tor-
rent del mateix nom. r

Situació geografica

CONSERVEM EL PATRIMONI DE CATALUNYA

Masia
Cabanyes
Raquel Lacuesta

Vista de la far;ana principal, des del
ierd¡ de migdia
Foto: Enric Berenguer (1984)

sobre un basament horitzontal sobreaixecat
o terrassa que, a més, recullles dependenci-
es annexes i un jardí rornantic a la part del
darrere. Cap al sud, aquesta terrassá enllaca
amb un 'jardí ben ordena! a través del qual
s'albira el magníiic casal, en un diáleq per-
fecte entre I'arquitectura i els elements natu-
rals del paisatge.

El primer membre de la família Cabanyes
que es va assentar a Vilanova va ser Llorenc
de Cabanyes, procedent d'Argentona, que
va néixer I'any 1733 i es va casar amb Maria
de Fuster, filla de Vilanova.

E! seu fill, Llor e nc de Cabanyes i de
Fuster, va ser I'impulsor de la creació i la
construcció de la masia Cabanyes de Vilano-
va el 1798 i de la masia Parellada de Vilaf-
ranca.

El gran impulsor, pero, de la família en rám-
bit cultural va ser el seu fill, Josep Antoni de

La masia Cabanyes es traba á uns 2 km Cabanyes i Ballester, horne imbu'it de I'esperit
del nucli urbá de Vilanova i la Geltrú, en un de la Illustració, que va crear la important bi-
context rural, a I'encreuament de dos blioteca que tenia 1<'1 casa, amb més de dos
camins veínals i propera a d'altres masiJs. mil volurns, la qual es conserva parcialment

És a tocar del torrent d'en Padruell, sobre actualment. 'Transforma i completa I'interior
una petita elevació que es produeix en el pla de I'habitatge i decora el saló rus amb mobili-
vilanoví i que en suau pendent puja des de la . ,ilri pr9cedent d'un deis seus viatges a
costa i circumda l'árnbit urba. ' ..•Rús sia ; també va moblar el saló de música i Detall de la galeria porticada
, El cos principal de la masia s'as senta ) reuní una importan! collecció de pintures. ,. Foto: Enric Berenguer (1984)

Historia

O'altres personatges il·lustres de la família
van ser el poeta Manuel de Cabanyes i Ba-
lIester, del qual es conserva el dormitori a
la masia; l.lorenc de Cabanyes i d'Olzinelles,
fill de Josep Antoni, autor d'obres teatrals,
que es tr astladá amb la f amília a Barcelona i
va fer tapiar les portes i finestres de la masia
a causa deis continus saqueigs de que era
objecte le. hisenda en aquella epoca. El seu
fill Alexardre va tornar després a ocupar-la,
i hi insta l·la un estudi de pintura a I'última
planta.

L'últirn descendent de la família, Joaquim
de Cabanyes i Ricart, és I'actual dipositari
d'una pan del patrimoni familiar esmentat i
és qui va vendre la finca a l'Ajuntament de Vi-
lanova i 12 Geltrú arnb el compromís que con-
servés la masia i I'adeqüés com a centre cul-
tural.
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Pecene de ponent, amb els murs
nous de pedra
Foto: Enrie Berenguer (1984)

Descripció de I'edifici Els paraments de les tacanes combinen
I'arrebossat amb elements estructurals i or-
namentals de totxo, i amb escassos elernents
de pedra.La masia Cabanyes, de clara inspiració

neoclassica, és una de les edificacions em-
placades en el paisatge rural més importants
de les que es van construir a Catalunya a les
darreries del segle XVIII.

L'edifici, que corn hem dit s'aixeca sobre
un basament construit amb paret ordinaria, L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha pre-
és de planta quasi quadrada. Consta de tres vist un ambiciós programa d'aprofitameni
plantes que s'organitzen de manera diferent cíutadá de la finca adquirida a la familia Ca-
a la dé la tradicional masia. La planta baixa banyes, que inclou la creació d'un gran i at-
aixopluga el vestíbul central, amb I'accés ractiu pare urbá, Per a reutilitzar la masia, .
principal a la planta noble, i les dependenci- peca central i qualificadora d'aquest progra-
es de servei própies d'aquestes cases, com ma, I'Ajuntament va arribar a un acord amb
ara el celler, les quadres i els magatzems d'a- la Diputació de Barcelona per tal de col·labo-
"arells dél carnp, que comuniquen directa- rar conjuntament en la restauracíó i rehabili-
.nent amb l'exterior. tació de I'edifici. .

La planta noble constitueix báslcarnent la El programa abordava fonamentalment
=zona residencial,-amb-els-salons;-els-menja-- -. cos-aters-c'una-part la reparació-i consollda-r+'

dors, la cuina, els dormitoris, els passadis- ció de I'edifici, que estava en ciar procés de
sos, etc. Esta connectada amb el vestibul de deteriorament, i d'altra, les transformacions
la planta baixa rniíjancant una amplia escala necessáríes per a convertir-lo en un centre
amb volta d'il-luminació zenital. cultural que incorporés com a annex, amb

La majoria d'aquestes dependencíes s'o- un funcionament independent, les peces
bren a I'exterior a través d'una galeria conti- més representatives i importants de [a masia
nua porticada, lIevat de les peces més singu- com a testimoni del seu primitiu ús residenci-
lars que s'obren a la tacana principal orienta- al senyorívol. .
da a migdia. D'aquesta planta cal destacar la El centre havia de constar d'un vestíbul
sala de' música amb volta peraltada i orna- ampli que servís de sala d'exposicions, una
mentada, el saló rus, la biblioteca i els dos amplia sala d'actes, diverses aules de dimen-

. dormitoris principals, on es conserva el mo- sions mitjanes per a la realització de se mina-
biliari original de l'época. ris, d'altres aules secundáríes, zona d'admi-

. La planta alta, a la qual s'accedeix des de nistració, de serveis i habitatqe del guarda.
, l'escata de carácter secundari, estava desti- També hom preveu la instal-lacló, en un cos
. nada als dormitoris del servei i, posterior- annex, d'una residencia per a unes seixanta

ment, a I'estudi del pintor Cabanyes. persones.
El cos principal de a masia esta format . Les dependencies residencials de la famí-

ier quatre crugies estructurals que, a la lia Cabanyes que calia conservar eren la
}anta baixa, descansen sobre un sistema sala de música, el saló anonienatrus, la bíbli-
f voltes d'aresta; els forjats són tradicio- oteca, el dormitori principal de la familia, el
lis, d'embigat de fusta de foure sobre el dormitori del poeta Cabanyes i un vestíbul in-

t~al descansen I'enrajolat i el paviment cera- dependent, tot aixó situat a la planta noble.
\\;'. - La intervenció arquitectónica ha tingut en
den element interessant a la masia és la ga- compte aquests objectius i s'ha tonarnentat
pe~ porticada, que constitueix un (l¡ls pocs en la metodologia que el servei de catáloga-
el moles on aquesta recorre Ires tacanes ció i conservaclo de monuments ha anat defi-

(1, nord i oest-, en una seqüencia conti- nint en les seves actuacions d'encá e11981.
ea l.:J'arcs rodons.' DIana banda s'ha aplicat un criteri d'estric-
que coberta de I'edifici és de Ires aigües,i:fé ta conservació en aquells elements i eSPílis
senSó.rab sobre embigat de fusta. J , que pels objectius de I'acluació aixi ho re-

L'edifici després de la
restauració

querien. Sirnultániament no s'ha dubtat a
introduir-hi elements de disseny nous i, fins i
to!, de fer canvis importants en I'estructura
de I'edifici quan la seva utilització o revalora-
ció formal ho ha aconsella!.

Els treballs de reparació i consolidació ge-
neral de I'edifici han abastat I'exterior i I'inte-
rior, com també les cobertes, que s'han
hagut de desrnuntar i tornar a muntar. A I'ex-
terior, s'han reparat els paraments que esta-
ven en part desplomats, s'han arrebossat les'
zones malmeses i restaurat les parts d'obra
vista de les tacanes, que han estat pintades
de nou.

S'han reparat les cobertes deis pórtícs i
del pati interior, amb un sistema nou de re-
collida d'aigües, i tota la fusteria interior i ex-
terior. A I'interior, s'ha consolidat la volta de
la planta baixa i la cúpula de la planta princi-
pal i s'ha fet una neteja general de para-
ments, amb I'eliminació d'alguns envans.

L'adaptació de I'edifici al nou ús públic ha
comportat la transformació total de la planta
baixa, amo-la creació de nous espais ila mo-
dificació de les obertures de comunicació
entre ells. Aquesta transformació espacial,
junlament amb el fet de la col-tocacíó d'un
nou pavlrnent unitari de marbre travertí
ibérlc, I'estucat deis paraments i la introduc-
ció de mobiliari i elements d'enllumenat adi-
ents, ajuda a donar el nou caire d'edifici
públic que la masia ha assolit.

A les diverses plantes s'han introduít els
elements necessaris per al correcte funcio-
nament del centre cultural (nous sanitaris,
nova distribuc,ió i nova organització de les
comunicacions verticals entre plantes).

A I'exterior, uns murs nous de pedra de
Banyoles, adossats a les tacanes o perpen-
diculars a elles ajuden a qualificar i jerar-
quitzar els diversos espais exteriors i a refor-
car aquest nou carácter públic de I'edifici.

La planta baixa,
adaptada einou ús cultural

Foto: Enrie Berenguer (1984)
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CAN MASSANA SUBlRATS

Aquell paisatge del Periedes, en expandir-se enlla fins
a les muntanyes que tanquen l'horitzó, guanya en ma-
jestat i dissimula el caire de vegades abrupte d'algun in-
dret on es trenca la línia ondulada i on s'accentua la
tinta rogenca del barra nc. Seu de la vinya i del vi, aquell
poblat de Cantallops es mig parteix, per un caprici insen-
sat de l'adrninistració, en un grup de cases que són de
I'Ajuntament d'Avinyonet i un altre que per'tanyen a I'A-
juntament de Subirats. D'aquest darrer agrupament for-
ma part Can Massana de Cantallops.

Hi ha famílies pairals I'evolució de les quals ve mar-
cada pel curs seguit per les generacions: n'hi ha d'altres

( les quals es poden rastrejar els alts i baixos segons
'<::ermsiguirr les operacions que enregistra la. titulació deIs
arxius familiars: poques n'hi ha, -Can Parera, de Caste-
1I0lí n'és una, Can Massana una altra- la historia o si-
tuació de les quals es descrigui per les cases que' elsseus
han' construít a través deIs segles. r ,

Així tenim que, el primerfoc conegut. deIs Massana,
l'encengué Joan Massana, que l'any 1550 construí el Maset
del Curt , enmig de la muntanya d'aquells paratges. El
nom de la finca indica prou c1arament la. modestia de
l'obra i de la terra anexa.' Avui no queden de l'edificació
més que ruines. Antoni Massana, el 1648, a quasi un segle
de distancia, pelfet de disposar de més mitjans o de
tenir igual ernpenta, probablement les dues coses a lave-
gada, bastí, també a la muntanya, el Maset de Massana..
que devia tenirmés aire perque, entre altres raons, ja no
es batejava ambun motiu, sinó que ostentava orgullo-
sament el nom de I'amo; aquesta masia encara es conser-
va. Joan Massana, el 1733, també gairebé a una centúria
de distancia, obra en l'indret on avui es troba, quasi to-
cant a la carretera de Vilafranca, un mas amb totes les de
la llei, de forma dita basilical, és a dir, amb un cos central
més alt que els laterals, segons tipus. ben coneguts entre

~ estils 'que- fan bella la nostra masía. Per últim, fou
istofor Massana l'any 1892, qui deéidí edificar al costat

de I'anterior una casa de nova planta per a residencia
permanent de la família: és de línies i concepció moder-
nitzades, habitacle que les :generacionsactuals han embe-
lIit i fet més confortable segons les exigencies del viure
deIs nostres dies. La masia anterior esta destinada a ha-
bitació de masovers i mossos: la seva solidesa ti garanteix
una vida lIarguíssima. Tretze generacions de Massana
s'han succeít del 1550 enea, en línia de successió directa
masculina, vivint sobre el terroso

La cautela deIs nostres agricul tors de _comarques de
monocultiu com el Penedes va induint-los a adoptar al-
tres conreus corn una asseguranca o mesura de previsió.

. En.rrecórrer la comarca, aquesta tendencia s'observa es-
pecialment : la vinya és retallada prudentrnent. mentre al
seu entorn pugen uber rirnes les fruíteredes --ametllers,
presseguers, pomeres=-t sense oblidar el cereal, ni la lle-
gurninosa quan s'escau. Tarnpoc, no és negligit I'arbrat : a
les altures. pinedes; a ls fondals, pollancredes. Aquesta és
l'orientació de l'ernpresa Massana, realitzada pel pare,
Manuel Massana i Pujol, i pel fill, Lluís Massana i Sa-
durní. homes experts i 'ditigent s. Ben assortits de mo-
derna maquinaria '-deu mossos han quedat redurts a
tres-, lluiten, to,m tothom, contra la crisi de rna d'obra.
Pero amb gent d'aquest tremp ~s guarryara la batalla ..

(

CAN- CABANYES VILANOVA 1 LA GELTRú

La casa pairal no és solament' fecunda per l'aire que
desplaca entorn seu i per l'exemplaritat que n'ernana. ~s

. fecunda també perque sovint engendra, magnánima, al-
tres cases pairals.

Tal cosa s'esdevingué amb Can Cabanyes, de Vilanova
i laGeltrú.i quan el 1755 Llorenc de Cabanyes i Bret, d'Ar-
gentona, es va casar amb Margarida Fuster, pubilla de
Josep Fuster del Cantó, pairalia deIs afores de la ciutat
penedesenca. . e

Sogrei gendre foren de bona companyia: fundaren
una societat comercial de compravenda definques, que
girava amb la denominació de Fuster i Cabanyes. Dura

. 80 anys, realitzant conspicus negocis. Un deIs fills- del ma-
trimoni Cabanyes-Fuster, també de nom Llorenc com el
seu pare, cursa estudisa Soreze (Franca) i viatja per
qúasi tot Europa. Sembla que s'arriba a Rússia; en tot
cas, comercia amb aquella lIunyana nació, S'assegura que
una de les poltrones que encara figura entre el mobiliari
de la casa procedeix de la terra deIs tsars i deIs mugies.

En 1790, l'horne d'ernpenta que era aquell hereu Ca-
banyes compra als marmessors del marques de Llupia la
finca Can Parellada pel preu de 21.800 lliures catalanes.
En tan bones mans no. és d'estranyar que l'heretat pren-

, gués una velada' considerable. Vuit anys més tard ender-
roca el vell casal per construir la gran mansió actual de
regust italia pero que, Iluny de desentonar del paisatge,
hi és una pinzellada escaient -i de bon gust. Els comptes
de les obres' sumaren aquesta xifra: 30.000 lliures,

L'activitat comercial de Llorenc fou d'un dinamisme
que el féu un veritable capita .d'empresa. Operava prínci-
palment amb Napols i les repúbliques sud-arnericanes.

Personatge i casa patiren les tribulacions de la guerra
napoleónica, encara que, Cabanyes, horne de món i gran
senyor, rebé dels caps de les tropes d'ocupació tracte sem-
pre deferent, com ho proven les disculpes que li presen-
taren amb rriotiu d'haver-ne fetes de les seves un esca-
mot de-soldats que entraren a la casa i robaren objectes
de la seva propietat i de la del masover.

Llorenc de Cabanyes s'havia casat amb Caterina Ba-
lIester de Carro. En morir aquell el 1814, deixa una no-
drida prole, entre la qual cal esmentar Josep Antoni í Ma-
nuel. El primer era l'hereu: s'educa a I'estranger: so-
joma moIt de temps a Bélgica i Holanda; no cal dir que
viatja per tot Europa, abans de retornar a Vilanova defi-
nitivament. .

Amb el!' convivía el seu gerrna Manuel, nascut l'any 1808
i mort el 1833, a la jovericana edat deis vint-i-cinc anys.
Manuel fou un pulcre i delicat poeta rornantic. autor de
Preludios de mi lira i Mi estrella; restaurador de la poesía
horaciana, ha estat elogiar per Quintana, Menéndez Pela-
yo, Mila i Fontanals i Maragall. L'exirniCosta i Llobera
.li dedica una poesia de la qual és aquesta estrofa:

J no manqui a la ra(:a /a corona
que amb t emps i millor sor! cenyir devies
de Tarr aco en l'acropolis sagrada,

Pindar de Catalunya.

La vener acro de les generacions posteriors per l'alt
poeta viu, melangiosa i amorosívola en la casa, on es con-
serva, a més de papcrs i objectes personals, la carnbra
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mortuoria: fins sembla que sura per salons i estrades la
seva ombra augusta.
. La guerra carlina deis set anys provoca a Can Ca-
banyes un fet insolit. Per I'octubre de 1836 una partida
de facciosos assalta la casa; no trobant els amos, que pru-
dentrnent s'havien traslladat a Barcelona, raptaren el ma-
sover, Sebastia Puig, i un fill seu de 14 anys. Planejaven
cobrar un galdós rescat. Pero els veíns de -Vilanova, alca-
ren sometent i encalcaren els bandits, els quals, veient-se
atrapats, optaren per deixar la presa i cercar la salva-
ció en el carnes ajudeu-me.

\ El fet, pero, irnpressiona tan profundarnent Josep An-
toni de Cabanyes que ordena =-aquest és el fet insolit=-
I'abandó de la casa i 'tapiar portes i finestres, en espera
de millors dies. En acabar la contesa civil, el 1840, foren
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destapiades les obertures, i la família es reinstalla a l'ha-
bitac1e en companyia del sol i I'aire, que també hi tor-
naren a entrar.

Després la normalitat presidí els passos d'homes i co-
ses, en prosperitatcreixent en I'ordre particular. La llista
de la gent iHustre deis Cabanyes no s'extingí amb Manuel;
avui I'amo, Alexandre de Cabanyes i Marques, en el dina-
misme deis seus anys, que s'acosten als noranta, continua.
aureolant amb la torea deis seus pinzells una personali-
tat llorejada en cent certarnens i amb la presencia en mu-
seus deis séus quadres. Viu a la casa permanentment.

TOI sense oblidar el que deu al seu nom i a la seva
condició pairal: cura del patrirnoni que, com tothom en-
devina t ractant-se d'aquell Penedes lluminós, basa la seva
riq~lesa.en la viticultura.


