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ea l' Artigas del Palou,
una masiahistóricaque
continuafentvi

Jordi Casas
En aquest temps de vere-

ma que ens trobem, ens ha
semblat lógic presentar com a
Imatge de la comarca una
masia on encara, -potser sigui
una de les últimes de la comar-
ca-, venen vi a la menuda,
d'elaboració propia, als parti-
culars que s'hi acosten amb
I'ampolla o la garrafa. Aquesta
masia és coneguda pel nom
de Ca l'Artigues del Palou. Esta
situada al barrí ríbeta del Palou,
en concret, a la part alta, la
més antiga, la que rep el nom
específic de Palo u Al!. A la
fotografia en veiem la tacana
principal que és orientada al
sud. S'hi troba a faltar el tlpie
símbol que s'hi ven vi, com és
la branca de pi, damunt del
portal d'entrada.

Es pot pensar que no fa
falta avui día perque molta gent
desconeix que significava una
branca de pi al portaí.peró, la
seva aosencía es deu a la situ-
ació de la casa que és en un
racó del barri, per on no hi
transita gen!. La venda s'anun-
cia amb un cartell a la porta del
celler. Temps enrere es va fer
amb un cartell penjat a I'entra-
da del carrer que travessa el
barri, en un indret que ha can-
viat de dalt a baix per la cons-
trucció de la variant de Ribes.
En aquell punt també s'hi ha
plantat una rotonda que, tot
sigui dit de passada, esta mal
dissenyada perque els via-
nants que es dirigeixen al Palou
Alt, els impedeix veure els cot-
xes que vénen per la seva es-
querra. Dins del mateix Palo u
AIt també hi ha hagut torea
transformacions, s'hi han alear
molles més cases de les que
hi havia fins fa uns anys, que
es limitaven a Ca l'Artigues i
les seves vetnes de Cal Pas-
culí, Can Comes i Can Peris,
totes elles de diferent aspecte.

Avui parlarem de la primera.
Un allre dia, potser, de les tres
restants.

Aquests dies passats de
setembre a Ca l'Artigues han
estat torea ocupats, fent la co-
lIita del ratrn de les seves vi-
nyes, les quals no es troben
moll lIuny de la casa. De la
masia estant es poden veure.
Ocupen el fondo dit de l'Arti-
gues que és I'existent entre el
turó del Palou i la M.untanyeta,
i té de límit per un costat el
camí -d'estrany nom- de Co-
mantorre. Partde la collita feta
anira destinada a I'elaboració
prOpia de diferents varietats
de vi: blanc, negre, rosat, mes-
catell Imistela, entre d'altres
En .paraules del propietari,
Enrlc Artigas, enóleg de pro-
fessió, pero tarnbé professor
de tennis, fem tot el que surt
de'! raiín. De moment no fan
cava, encara que en podrien
fer en un futur.·Per a I'elabora-
ció d'áquests vins, a I'historie
celler de ca l'Artigues - del qual
després en parlarem- hi ha di-
versitat de máquinas per a un
procés totalment mecánlc.
Entre aquestes rnaquines 50-
bresurt una premsa de ferro,
de les primeres que hi va ha-
ver. Probablement deuria treu-
re del celler la vella premsa, el
peu de pedra de la qual es pot
veure a I'exterior de la masia,
com en d'allres . No és agosa-
rat dir que aquesta premsa de
ferro fos adquirida per Cristófcl
Artigas Font (1835-1894), be-'
savi de I'actual propietari, i per-

eal'Artigues'
ésun deis

cellers histories
de la comarca

sona que I'any 1f!9Ó s'anuncí- gons s'explica, hi va haver qui. . , . . . I

ava a la' Memória del Mapa es va amagar dins d'una cis-
.Regiónal vtntcol« com "colll- tema que hi ha a I'interior de la
ter i elaborador de vins negres casa. En acabar aquestes
superiora per a l'exportaci6. guerres, els Artigas aconse-
Especialitat en el blane i ciar guiren que el govern de la na-
pera taula". A I'anunci s'asse- cío pagués la restauraci6 de la
nyalava que la finca era Can masia.
Artigas del Palau (sic). Oristotol Artigas es va ea-

El vinater Onstotol Artigas sar amb Josefa Capdet Mas-
havia heratatla propietat del 56, de la masia vetna de can
seu pare Cristófol Artigas AI- Peris, amo la qúat cosa van
mirall. Un germa d'aquest, de uriirse-se dues propietats. El
nom Jaume, va ser el protago- matrimoni va tenir torea fills. El
nista tragic d'un deis diversos prirnoqenit, de nom Josep, no
episodis succeits a la casa es va convertir amb I'hereu, ho
durant els anys de les guerres va ser el segon fill vari, Enric,
carlines. Sembla que va pas- quieI1890s'haviadespla~ata
sar en la primera d'elles que Cuba. Va sercridat perlafamí-
Jaume Artigas va ser segres- lia per fer-se carteede la ma-
tat, se I'endugueren a la Bisbal sla. Un allre germa, Tomas, es
del Penedes. Els carlins van va quedar amb Can Peris, co-
demanar un rescat a la familia, rnencant unaseparaci6 de pro-
la qual es va negar a pagar-lo. pietats que, anys més tard, la
L'hostatge va ser mortpercar- . familia va intentar infructuosa-
lins'I enterrat a aquella pobta- ment reunir de nou. Un quart
ci6 deis seus dorriinis. ·E:I¡¡ear-' gérma, Crístótol, va substituir
·Uos van tomar de' nou aea' : a Cuba el seu germa hereu,
l'Artiqas i en 'segrestaren les ·'Enric, que era I'avi de I'actual
dones de la casa i aquesta propietari, del mateix nom i
vegada la famnia va pagar.' cognom. Aquesta coinciden-
Les dones les trobaren a la 'cia es veu que va ser volquda.
masia de Can L1oses. En un Els darrers mernbres de la lIar-
d'aquests repetits assaJts, se- .ga nissaga deis Artigas han

vingut altemant els seus noms
de Cristófols i Enrics. El propi-
stariactual va tenir un pare i un
·besavi Orístotolt un avi Enrie.
EII,com a Enric, va posar al
seu fill el nom de .Oristófol,

L'Artigas més antie de ea
l'Artigas que es coneix, pero,
no portava cap d'aquests
noms. Segons les investigaci-
ons de vícenc Carbonell, el
primerArtigas documentat (el
1588) es deia Jaume. I era nét
d'un tal Joan Casals, es veu
que era el darrer membre d'una
nissaga que s'extínqí amb ell.
Arran de I'arribada deis Artigas,
la masia va eanviar de nom.
Fins aleshores en deien Mas
Casals, d'acord arnb els propi-
etaris que la tenien, una fami-
lia que ja és es mentada el
1286. Abans deis Casals, la
masia havia estat de la Cúria
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barcelonina i, més remota-
ment, de la família de Ramon
de Pacs, fundador cap al 1260
del castell nou o palau que
acabaria per donar nom al bar-
ri. La majoria d'investigadors
diuen que aquest palau o palou
(palau petit), podia haver estat
situat en el 1I0c on hi ha la
masia de Ca l'Artigas o haver-
se transformat en I'actual ma-
sia. Al celler, a la part posterior
de la casa, hi ha unes restes
que semblen que són les ava-
ladores d'aquestes tesis. S'hi
veuen dues impressionants ar-
cades gotiques i vells murs
ennegrits i enteranyinats. tam-
bé s'endevina alguna espitlle-
ra en aquests murs. El propie-
tari explica que molts anys
enrere encara hi havia més
restes. Se sap que Pere Puig
Roig, autor d'Apunts d'história
deSant Perede Ribes,va veu-
re en la seva infantesa com en
aquest historlc celler desapa-
reixien les restes d'una torre al
fer uns cups,

La masia, a par! de tenir
pedra al celler, en té com po-
dem veure a la fotografia, a la
tacana, amb gran part de la
oberta encara per I'arrebos-
sat. A la par! descoberta hi
veiem, entre la. finestra del
menjador i la porta del celler,
uries pedres cantoneres que
fan imaginar que la casa es va
ampliar. Al costat del portal
d'entrada i sota la finestra de la
cuina ara hi ha un pedris que té
la particularitat d'estar enrajo-
lat amb rajoles de I'any 1806,
tal com esta escrit en una
d'elles. Van ser descobertes a
I'antiga pallissa, edificació da-
vant de la masia, que té ados-
sat un corral a la par! superior
del qual hi ha una curiosa ga-
leria de tres arcades on les
dones, a la tarda, hi cosien.
Davant de la casa també hi ha
un antiquissim pou, avui tapiat
per evitar qualsevol perill, que
és destacable parque en el
seu interior hi ha unes arcades
de punt d'ametlla.


