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lmatge de la comarca

Can Comes, una bonica iemmerletada
casadepaqes a Sant Pere de Bibes
La família va fer construir la masia I'any 1772, segons el relleu de la facana

Jordi Casas

L'última masiadeSant Pere
deRibes aparegudaenaquestes
paginesva.ser la de ea l'Arti-
gues del Palou. D' aixo en fa
rnésd'un any.Avui tornemamb
el tema parlant d'una altra ma-
sia, precisament vema de ea
l'Artigues. Tan veína que totes
duesestanparet per paret. És la
casaconegudaper can Comes.
Juntament amb ea l'Artigues,
canPasqualíi canPerris formen
el conjunt 'de casesmés nota-
bles del barri ribetá del Palou
Alt, Sónquatre de les més anti-

A Ribes hi ha
quatre masies
rnoltantiques
i totesjsón
ben diferente

/

gues i totes quatre estan ben
diferenciades unesdeles altres.
CanPerrisper exemple,destaca
exteríorment pertenirforma ba-
silical; ea l'·brti¡fue~,per l' as-
'pectenistic.Í 'canPasqualí, pel

pont quedóna accésaI'interior
del patioFinalment, canComes
és la més sorprenent pels mer-
lets que coronen-la sevafacana
-d' aquí queho destaquemenel
titular-, quesóncomunadiade-
ma que li dóna un aire distingit
a la casa.

Aquestsmerletscoronentota
'la facana principal i també la
lateral, la qual esta orientada a
ponent. Al darrerede la casa,hi
ha la zonadel celler i deis cups,
que queden desprotegits.
Aquestsmerlets sónmerletsque
enganyen. Sembla que formin
la barana d'un terrat, pero són
merament decoratius i darrere
d' ells hi ha la teulada a dos
vessantsde la casa.CanComes

és l'única masia ribetana amb
aquestselementsarquitectónics.
Peronomésenunasolad' aques-
tes, els merlets són semblants.
SónaCanPuig, al' altre extrem
del poble de Ribes. També co-
ronenunapart dela facana,sota
la torratxa. 1són també defor-
ma pirarnidal i amb tres dents. -c

Donada aquesta similitud, po-
dríeinaventurar que els de can
Comesfossin delamateixaepo-
ca,ésadir, delameitat del segle
XIX, de l'any 1853, que va ser
I' any dela reforma decanPuig,
Molt diferents i d'una altra epo-
ca són elsmerlets de la torre del
Veguer id' alguns que coronen
les torres dalgunes masies.
Merlets d'una altracategoria 'i :
que cal esmentar son els d'una
casadePuígmoltóconegudaper
ea1;Agustí, Al llargdel seuba-
luard i de la. facana hi ha uns
merlets semblants als de can'
Comesi canPuig, pero tenende
diferentsquesónmerletsdedues
dents.És el mateix casdeis que
es veuen a 'can Bruguera, a la
carreterade Sitges.

De can Comes, al contrari
deeal'Artigues, se'n desconeix
bastant la seva historia. Se'n .
podrá saber més el dia que es'
pugui obrirTarxiu familiar.
Mentrestant el principal docu-
ment historie, que avala l'anti-· .
guitat de la casa, és el portal
d' entrada. Aquest portal té la
volta de pedra, amb un dintell
queté un relleu enel qual s'en-
devina unany, el 1772. Aquest
any, sera I'any de construcció
de la casa,.d'unaprimera refor-
ma?De moment, no ho sabem.
A lapedra, per sobre de l'any,
també s'hi veu una creu i per
sotaunaincisió quecostadesxi- .
frar. A l'arxiude Ribes espot
localitzar que a l'any 1847 hi
vivia JoanComesi Milá, Anys
més tard, el 1889,enun censhi
constaquehi va habitar un ger-
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La fá<;anade la masia can Comes, a Ribes

ma, ;1osep Comes i Milá, ha censatun tal JosepCoDles i
'Aquests dos germans, sembla Butí. No n'hempogutesbrinar
ser que van ser, americanosr ,A quina mena de parentiu tenia'
.ía sevatornada, suposem, que amb la familia de can Comes.
reformarien la casa, deiiant-la En aquell any de 1899,el capde
amb.l'aparencaactual.. . casa 'éraJosep Jaques. Junta-

Aquell any:18~9;juntament ment anib l'esmentat Comes,
amb Josep-Comes,a la casahi tambéhiha un PereJaquesCo-
viu la fillaRosa. Comes i <:0- mes, fill i' nebot respectius?
mes, sembla filla única ifruit Deixantja debandaelsmer-
del casamentdel seupare amb lets i la familia, direm que can
una neboda, el nom de la qual Comes és una bonica 'casa de
desconeixem. Aquesta pubilla pagesambuna facanasenzilla i
esva-casaramb JoanMontaner quequedaenreredela línia dela
i Roig, fill del propietari de can facanade ea l'Artigues. L'arre-
Montaner de la carretera. La . 'bossat pintat de la facana no
sevamare erasortida de la ma- permet veure si aquesta és de
sia de la Serra.Els descendents pedra. El portal és en el seu
d'aquest matrimoni (cinc fills) centre.
són els darrers Comes i porten Damunt hi ha l'únic i senzill
un primer cognom vinculat a ba1cóque dóna11umala salade
tres grans masies de Ribes: la la qual en parlarem rnés enda-
Carretera, la Serra i també can vant. Al' extrem dret de la faca-
Bertran. A la mort de Joan na, com aeal'Artigues, hi hael
Montaner lespropietats no pas- portalet del celler. En el seuin-
sarien a I'hereu sinó que, tren- .terior no Íli ha arcades com a
cant la tradició' catalana, es re- eaI'Artigues. Hi perduren, aixo
partirien amb tots els fills. Can sí, els elements característics:
Comesvapassaral quart fill de! bótes, cups, premsadoresi unes
matrimoni, Josep Montaner i grans tines. Són ja inservibles.
Comes. La propietat de la casa Vanrecollir l'últimaverernacap
avui ésde lafi11a,Maria Teresa als anys 1977 o 1978,Era rairn
Montaner. . provinent de diverses vinyes

En els mateixos documents . familiars situades a Comentor-
de l'arxiu de Ribes, es troba la re, fondo decanBertran,la Car-
curiosa i enigmática-dadaque a retera i Vilanoveta, entre d'al-
la vemacasadecanPasqualíhi tres.Tot hi cabia enels sis cups
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repartits en els diversos racons
delceller.

La planta baixa de la casala
completen l'entrada peron s' ac-
,cedeix a la cuina. Es fa per UIl2
porta onhi haviahagut unapas-
tera. El quehi perdura ésla llar
de focoDes de l' entrada també
hi ha accésaun corredor fins 2
una estanca on antigament Iñ
havia el pessebredeis anímals,
segons recorda"la propietaria.
Al primer pis hi ha les habitaci-
onsparticulars al tombant dela
tradicional sala de les' masies,
110ccentral delaVidaderelacié,
on esfeien les celebracions i la
recepcíó de visites. Aquesta
sala, en no tenir la casagolfes,
té com a cobriment el mate'
sostre, I' embigat de la teulada, ,
que és inclinada, cosa que li
dóna un aspecteforca típic. Al-
gunes habitacions, pero, tenen
cel ras, encaraque, una d'elles,
més interior, entre l' embigat,
per rebre llum, hi ha una petita
i graciosa claraboia.

Al costat de la casahi haun
granhort enforma triangular, ja
que en un extrem conflueixen
els dos únics carrers del barri
del Palau Alt, que reben un 501

nom, el deGal-la Placídia, per-
sonatgehistorie del qual inten-
tarem esbrinarla relació queva

tenir amb Sant Perede Ribes.l


