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[Imatqe de la comarca I

Can Petris, una masía del Palou
Deu el seu nom a un ciutada francés. Perris Capdet

Jordl Casas

Avui, al cap de cinc anys
d'haver dedicatunaImatge a la
masiadeeal' Artigues, i de tres
de dedicar-ne una altra a can
Comes(duesdelesquatrecases
históriquesdel barri del Palou
Alt, de Sant Perede Ribes), és
hora ja de parlar d'una altra
masia d'aquest nuc1i, la cone-
gudacom acanPerris.Quedara
per arnés endavant,si Déu vol,
fer-ho de la darrera, can Pas-
qualí.

D'aquesta tercera casa del
PalouAlt, el primer quevoldrí-
em destacarno és pas.l'edifici
sinó el seunom, del queenfem
motiu principal en el titular
d'aquestes ratlles, per tres ra-
ons: perque va serdonatper un
foraster,perqueelportadesdeIs
seusprimers anys i perque és
molt semblant al primer cog-
nom deIs actualspropietaris.

Can Perris deu el seu nom,
segons la documentació exis-
tent al'arxiu deea l' Artigues, a
un francés anomenat Perris
Capdet. En alguns deIs docu-·
mentsques'hi refereixen cons-
ta aquest gentilici desprésdel
seunorn.Així mateix, enelsdel
seu matrimoni amb Jeronima
Artigues, I'any 1618, s'especi-
fica -que el nuvi és fill de
DomenecCapdet,el qual ésdel
"lloc de Montagut, bisbat de
Comenge (antiga regió occita-
naentreTolosaila Valld' Aran)
del regnede Franca".

Pel que fa a la núvia, també
és interessant el que es diu.
Consta com a filla de Jaume
Artigues i Eulalia Casals. Pel
cognomdelamareespot deduir
queseriadescendentdela famí-
lia Casals,queésla quehabita-
, va de més antic ea l' Artigues,
quanno esdeiaaixí, sinópreci-
samentcanCasali. La Jeronima
Artigues va rebre deIs seuspa-
res com a dot' una casetai un
corra! que "tenen al costat de
lIur casa" i que podria ser, per
tant, l'origen de l'actualmasia.

El patrimoni delaffarru1iade
Perris Capdet s'incrementaria
un any desprésamb la compra,
a un tal Joan Castelló, d'urra
peca de terra allloc del Palou,
En el segle X'[III, un deseen-
dent seu,ja amb el nom catala-
nitzat,PereCapdet,escasaamb
FrancescaCarbonell i, un cop
enviudat, ho fa de nou amb
TeresaRaventós,delesGunyo-

les. A ell, no obstant,el seguei-
xen anomenantPerris, com de-
mostra un rebut de l' any 1839
estes iper un apotecari de
Vilanova. Tambéli reconeixen
en aquest rebut la condici6
d'''hisendat de Ribes".

Un fill,Josep Capdet,el1844

Aquest acord, pero, no es va
complir i la casava anaramans
d'un tercer.I'agent irnmobiliari
Isidre Pagés, el qua! la va ven-
dre fa 19anys alsactualspropi-
etaris, la farru1iaPeris-Menche-
ta.

Aquesta farru1iafa cap a la

Quatre caseshistóriques
integren el Palou Alt

dóna la dot a una filla sevadita
Angeleta Capdet Pascual (de
,mare de cal Pasqualí;potser?).
El 1847, la propietat és de
Vicenc CapdétCarbonell. Una
nétad' aquest, Josefa Capdet
Mass6, constaI'any 18.89com
casadaamb Cristófol Artígués
Font, propietari de ea l' Arti-
gues.Can Perris toma, després
de molts anys, a ser'propietat
deIs Artigues. Uns anys més
.tard, peró. esdesfaria la unitat,
enpassaraserpropietari decan
PerrisundeIsfills delmatrimo-
ni dit Tomas Artigues Capdet,
Un descendent directe, Josep
Artigues Butí, en segueix sent
propietari I'any 1946.

Temps mésendavant, la ví-
dl de JosepArtigues, Empar
, Pallarés,emparaulariala v~nda
de can Perris a la farru1iaArti-
gues,elss:~s anticsItopietaris.

masiadesprésderesidirunsanys
a Sitges'i uns quantsmésa una
casadel caseriu de les Torres.
El seu nom, al qua! només li
falta unalIetrapercoincidir amb
el de la casa, es va fer molt
conegut al lIarg del segle XX
perqueanavalligat aundiari de
tarda denom El Noticiero Uni-
versal, que va ser fundat pel
besavi deIs propietaris de can
Perris, FrancescPerisMenche-
ta. Nascut a Valencia el 1844,
duia el periodisme a la sangi el
1876funda aMadrid I'agencia
denotíciesMencheta.Uns anys
despréstreu aBarcelonael diari
esmentat,que duraria del 1888
fins al 1985, sensehaver pogut
cómplir el centenarioLa farru1ia
Peris-Mencheta,caldir quese'n
va desvincular ja l'any 1971.

La masía ésd'estructura ba-
silical, com ho són ben poques

masies de la comarca. Dues
d'aquestessón ea l' Almirall, a
Ribes, i cal Sim6, a Canyelles.
D'aquesta darrera vam poder
publicar una Imatge el 1996.
S61i,un tipus demasiaamb una
estructura semblant a les anti-
guesbasíliques, que constaven
detresnaus,unadecentral amb
teuladaa duesaigüesi duesde
laterals amb un sol vertent de
teulada. A la majoria d'aques-
tesmasies,aquestelementcen-
tral rnés alt són les golfes, on
-generalment- esguardavenels
excedents de productes del
campoEn el,cas de can Perris,
sembla que el seuúltim üs era
'de colomar.

L' interior decanPerriss'es-
tava reformant quan es va
produir al darrercanvi depropi-
etat,Tot i lesmodificacions 80-

fertes, entre .elles l' eixampla-
ment d'algun portal, un nou
accésdesdel saló al pati poste-
rior i altres, el seuinterior con-
serva l' empremta antiga i rural
amb unesparets de considera-
ble gruix i, el queésmésdesta-
cable, I'antiga salaon s'hí feia
abans la vida, amb una llar de
foc queté unagrancampanai a
l' interior un fom depáperfecta-
mentconservati del qualencara
se'n fa un ús esporadic.

A un costat d'aquesta sala
queda la cuina, i al costat un
rebostambsortida a!pati, on es

conservaunapremsadevi. Sota
les rajoles del terra quedaama-
gatunpetit cup,unmésdeIsque
hihaalacasai alsseusannexos.

A canPerris n'hi had'altres,
un d'ells on avui hi ha el
garatge,que ésel més gran, de
forma rectangular i quecomels
altres conserva els cairons. A
I'interior d'un tercer espot ac-
cedir per un portalet, que ara és
tapat, que té a peu de terra per
ons'abocavaetraím. A dosmés
s'hi accedeixdesdeljardí mit-
jancant uns graons similars als
que encarapodem veure en al-
tres masies,Evidentment, avui
cap d'aquests cups s'utilitza
com a tal. Can Perris té una
mica de terra, pero no vinyes,
queesvan segregarenel canvi
de propietat.

La casaté un bonic i assole-
lIat jardí posterior que d6na a
I'antic camí d'Olivella. S'ha
d'esmentar que, al costat del
mur de separaci6ambel carrer,
creixendosmagnifics garrofers,
un deIs quals deformat pel pes
d' antigues i uberrirnes collites
de garrofes amb branquesque
s'arrosseguemper terra. A lIe-
vant, de la masiai prop de la
carretera d;plivella, esta pre-
vist un no~! creixement del
Pa!ou,amb l' edificació d' algu-
nescases.Pel mateix costat de
llevant canPerris té',esglaona-
damentcompermetel desnivell
de la muntanya, unes peces
d'horta encara actives. Davant
de la casaun pou cobert fa de
fita depropietatentre eal' Arti-
guesi canPerris.Peracabar,no
podem deixar de dir que els
ribetansconeixen la casaperun
altre nom, pero no en fem es-
mentperno tenir arrelhistorica,
ja que va Venir sobreposatper
una persona que s'hi estigué
temporalrnent i que provenia
d'una casaamb aquestrenom.

Com apunt final és obligat
dir que al terme de Vilanova
havia existit una masia amb el
nom de mas d'en Perris, No
tenia res a veure amb la masia
ribetana ni amb un francés. El
seu norn tenia una altra arrel,
era diminutiu del cognom del
propietari Pers.

Va desapareixer,desprésde
moltsanysenruines,l' any 1986.
Li vam dedicar, anysmés tard,
el 1994,un record com hemfet
amb altres cases desaparegu-
des.l


