
EL MAS D'EN PERRIS

Fa unspocsmesosvarenseraterradeslesrestesruinoses
, del Masd'en Perris.Situat al carní del Mas de l'Artís i a
llevantde laMasiaTapet,aquestMas,deshabitatdesdeis

anys seixanta, s'havia anat esbaldregant de mica en mica, fíns
esdevenir-se que de l'edifici propi de la casa pairal només,
práctícament, en quedés les parets mestres i de la masoveria
adjunta molt menys encara, a causade ser obra de méspoca
ferrnesa i mésmodesta. Per a l'ocasional caminant o excursio-
nista, o per a qualsevol passejant la sevavisió era dramática;
colpia veure la seva irremissible fí, sense que se'l pogués
recuperar perqué estavamolt malrnes,Colpia també perqué,
enclavat en un indret de suggestiu paisatge, transmetia una
empedreída tristesa.

La premsa local es féu ressó de la immínéncia del seu
abatiment senseque ningúho hagués lamentat públicament.
En part és lógica aquesta indiferencia. La irreversibilitat de la
sevarüina no oferia cap altra opció ni una mínima esperance
per a salvar-lo. El Mas d'en Perris hamort perqué no quedava
cap altra solució. Pel que sí que ens pot servir la seva
desaparició ésper veure que cal aturar de la sevaagonia altres
masies escampades pel terrne. L'esdevenidor de moltes
d'aquestes és ben problemátíc. Tenen una llarga historia
després d'uns inicis imprecisos, pero, quin futur més incert
tenen! Pel que ha vingut succeint fíns ara lesprevisions no són
gaire optimistes.

Primer de tot hi ha la crisi agrícola com a fet més
determinat. N'ha alterat substancialment la sevamissió fona~
mental. Les masies s'han anat «reconvertint» -diríem.....:..
Poquesen resten per al que varen seredificades.AIgunes han
tingut unsdestins ben contraposats a la sevafinalitat. A part de
casesd'esbarjo dominical, ja éssabut que moltes han passata
ser restaurants, fins i tót museus i, alguna també, centre de
promoció de parcel.les. El Mas d'en Perris -mostra patent i
patética de la certitud de I'estat irremeiable deis nostres
camps- no va poder tenir cap ni un d'aquests destins que es
reservena lesmasies.Només constítuí, per un llarg període de
temps, un exemple deis canvis experimentats per la societat.
Podia haver estatdiferent. Faalgunsanyss'especulavaque els
camps que I'envoltaven podien ser esquarterats per a par-
cel.les seguint altres exemples. El projecte no va prosperar i
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qui sap, si aixó hagués esdevingut realitat, si el Mas s'hagués
pogut salvar, pero, ésclar, a costad'uns camps que continuen
tenint vitalitat, malgrat tot, i seguiran -sembla- essent
terrenys agrícoles. Que hagués estat millor?

La desaparició del Masd'enPerrisno ésI'única produida al
nostre terrne.Altres masiesimportants han desaparequt.Ésel
cas de la Masia Torrents. 'Una masia geltrunenca de gran
interésque vaser feta desaparéixer senseque en sapiguem les
causes i que, potser, ni tan sois n'hi havia en l'época que va
ocórrer, en la qual no esvaloravén com avui aquests edífícls.
Les masies, alguns les anomenen «petits monuments na-
cionals», perqué són representatius i sfrnbols d'un passat
historie.En aquest sentiUotes mereixen serconservades,pero
al que ha passat, no hi podem posar remei: sí que es pot fer
que en el futur no en pugui desapareíxer cap més. El nostre
patrimoni de masiesha anat minvant, com han anat perdent-
se les sínies interiors de Vilanova, i cal evitar més pérdues,
Moltes estan incloses en el catáleq hístóríc artístíc municipal,
pero n'hi ha d'altres que per una cosa o altra, ja mig
enrunades, poden seguir els passosdel Mas d'en Perris. ¿Per
que deixar que esperdin masiescom MasColoma o Masia les
Mesquites, situades en uns bells paratges al nord del nostre
terrnemunicipal, prop d'una altra masiadita MasiaBrunet que
tés una ruina total, a la qual arribaran, si no s'hi posa remei, a
imitar?

A I'hora d'escriure aquest article, inevitablement, hem
tingut en el nostre pensament I'escriptor local RíusVila que va
ser un gran enamorat de les masies.De viure s'entristiria en
saberaquest abandó de lescasesde pagés.La desaparició del
Masd'en Perris,ben segur que I'hagués impressionat. En Ríus
Vila va publicar al Díarí de Vílanova, per I'any setanta-nou, un
Iarticle sobre el tema i confessavala depressió espiritual que li
havia produít visitar una d'aquestes masies del nostre terrne
en estat de ruina. Per refer-se va realitzar una visita a I'artista
PauRoig que té totes lesmasiesdibuixades, i cantava el rnérit
que algú les tingués, almenys, en dibuix. Nosaltres alguna
vegada les hem vistes exposades i també reconeixem aquest
rnérit, i ens emociona de veure-Ies,pero molt més ensplauria
que en el futur cap d'elles corrés perill de desaparéixer.:
Podrem algun dia deixar d'inquietar-nos per aquest tema?
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