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SITGES

IMATGE DE LA COMARCA

Can Pei, una altra masia
enderrocada

Jordl Casas
Avui,de nou, hemdedeixar

constancia i record de la des-
aparició per enderrocament
d'una masia de la nostra co-
marca. Lamentablement,
s'han confirmat els temors que
varern expressar en una Ima-
tge de la comarca publicada el
18 de desembre passat, dedi-
cada a la masia ribetana de
can Panxampla, desaparegu-
da amb el mateix procediment
uns mesos aans. En aquell
escrit vaticinávern la mateixa
sort per a la masia de can Pei.
Fa quatre dies -literalment-
que aquesta masia sitgetana,
situada en els límits entre Sit-
ges i Ribes, en una zona pro-
pera a Rocamar, on s'alcava
can Panxampla, només és un
munt de runa. Tot i que el seu
estat no era ni de bon tros
'esquelétic' com la masia ribe-
tana, i es podia recuperar,
I'avanc; de la urbanització de
la zona amb un pla parcial
destinat a habitatges, amb els
carrers ja marcats, ha provo-
cat I'enderroc de can Pei.

Aquesta demolició ha aga-
fat per sorpresa a més d'un
veí de la zona residencial de
les Minivillas, propera al lIoc.
Sobretot els qui hi passen el
cap de setmana, han vist que
d'un cap de setmana a l'altre
ha desaparegut can Pei, una
edificació que estávern acos-
tumats a veure sense solució.
Es diu que el seu enderroca-
ment estava aturat per la qüe-
stió de si era o no patrimonio A
la fi, ningú s'ha interessat per
la conservació, de can Pei ni
tarnpoc per la verna casa de
can Lleuger, desapareguda,
segurament, el mateix dia. En
aquell indret només queda
dempeus, sorprenentment, i
fins al rnornent d'escriure
aquestes ratlles, una altra
masia, can Pere Mestre que,
darrerament, era habitada per
un grup de joves que ni sabien
el nom de la casa. El seu rnan-
teniment desitgem que sigui
definitiu perqué de les tres ca-
ses és la que sembla tenir
més interés testimonial: a la
seva tacana hi ha un contra-
fort i a la part superior de la
porta de' fusta del portal
d'entrada hi ha la inscripció
'1719'.

A tan Pei, com es potveure
a la fotografia, no hi havia cap
contrafort i no s'hi veia per

L'enderroc de.Can
Pei estavaaturat
per si era o no

patrimoni cultural

I'aparenc;a exterior massa
cosa d'interés. Pero aixó no
resta importancia a unes sen-
zilles parets, de torea anys,
habitades per gent del camp
que es podrien haver conser-
vat. No només s'ha de mante-.
nir el que és modernista, sinó
que també s'hauria de valorar
I'arquitecturapopular. Can Pei
era una casa de planta i pis,
amb un cos lateral més alt que
tenia un sol vessant de teula-
da. L'altra part de la casa la
teulada era de dos vessants.
A la seva tacana hi havia, com
a can Panxampla, diferents
portals. El portal central, sota
un balcó, era I'entrada al ce-
lIer. El de sota el rellotge de
sol era I'entrada a la vivenda,
i el tercer corresponia a una
part a-ilIada de la casa habita-
da per un altre estadant que
pagaya lIoguer com els altres
que ocupaven la resta de la
casa. El rellotge de sol es-
mentat era rodó, pintat i no s'hi
observaven els números de
les hores, aixó sí, conservava
I'estil.

L'última vegada que ens
vam atrevir a acostar-nos-hi,
ja que sempre vagava gent
estranya, I'interior deis tres
portals de la tacana i del portal
del magatzem, oferien un as-
pecte lamentable, amb mol-
tes trencades, andrómines a
desdir i butaqies i sofás aban-
donats. Al celler encara eren
visibles els pilars on hi havien
les bótes i, en un racó, un cupo
Sense cap dubte, can Pei ha-
via estat una masia vinyatai-
re. Quan encara existien les
vinyes era bonic de veure des
del tren o des de la carretera
de Vilanova el paisatge de vi n-
yes amb la masia blanca al
fons.

Era una estampa magnífi-
ca que es completava amb el
bosc que hi havia darrere de
la casa. Avui aquest bosc esta
mig malmés per un incedi de
I'any 1997 i, per acabar-no
d'adobar, ara el travessa un
carrer.

No es coneixen massa da-
des de can Pei (abans escrit
Pey), nom donat, segurament,
per un antic propietario Els seu s
orígens es remunten al segle
XVIII. En els vells cadastres hi
figuren com a inquilins la famí-
lia Miravent. Els últims a es-
tar-hi van ser la família Monta-
ner, Joan Montaner Ventura
va marxar I'any 1989.

El seu pare que hi va morir
I'any 1964, als 78 anys, de
nom Josep Maria Montaner
Ferret, era conegut popular-
ment com en Pere Pau, arran
d'haver estat masover a la
casa d'aquest nom situada en
pie camp de golf. En la seva
joventut havia participat com
a bastoner a les festes de Sit-
ges.
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