
 Bicentenari del naixement de Manuel de Cabanyes

// Jordi Casas

En aquest bicentenari del naixement de 
Manuel de Cabanyes que estem celebrant 
amb molt poca intensitat fins ara, potser el 
més lògic per la nostra part seria, donada la 
nostra inclinació a escriure sobre masies, que 
parléssim de la masia en la qual va morir el 
poeta. Però no ho farem, perquè tot hi haver-
hi estat molts cops i haver escrit, fa uns anys, 
ja sobre la seva casa natal (Vilanova té la sort 
de conservar tant el lloc de naixença com el 
de la mort del poeta), de la masia vilanovina 
es coneix gairebé tot i no voldríem repartir el 
que ja se sap. El que sí seria molt més oportú 
en aquest bicentenari és que s’escrivís el lli-
bre amb la història de la masia, els personat-
ges que hi han viscut, la seva arquitectura, el 
seu paisatge, etc.

No escriurem sobre la masia vilanovina, 
però sí, en canvi, ho volem fer sobre la masia 
de què va sortir el membre de la família Ca-
banyes que va fundar la branca vilanovina 
d’aquesta família, és a dir, parlar de la casa 
pairal dels Cabanyes, una masia situada a la 
població d’Argentona, a la comarca del Ma-
resme, molt anomenada per les seves fonts i 
pels càntirs. Hem llegit tantes vegades que els 
Cabanyes vilanovins provenien d’Argentona 
que teníem molt d’interès de conèixer algun 
dia aquesta casa. I quin millor moment que 
aquests dels 200 anys del poeta per fer-ho, 
per complir un desig que teníem gairebé com 
una obligació. Can Cabanyes d’Argentona és 
una visita obligada per a tots els apassionats 
del poeta i de tot el que s’hi relaciona. No 
sabem si el poeta va estar mai a la casa dels 
seus avis, però és igual, l’interès el té i ja ho 
diuen els diversos autors consultats: és de les 
més interessants del Maresme, una de les masies 
més importants de la comarca, la seva façana és 
magnífica, de gran qualitat i casa de remarcables 
al·licients arquitèctonics.

Can Cabanyes d’Argentona com la masia 
d’en Cabanyes de Vilanova, dues maneres 
de dir el mateix (a Vilanova tendim a posar 
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l’en a moltes masies encara que no hi cor-
respongui) es troba als afores de la població, 
gairebé a la mateixa distància que la masia 
vilanovina de Vilanova, una mitja hora a peu. 
Però la del Maresme té molt més mal camí 
per arribar-hi, malgrat que ara hi va molta 
gent, i està més aïllada. Una altra diferència 
és que la de Vilanova és de propietat muni-
cipal, i la d’Argentona és d’uns particulars, 
però les dues coincideixen que s’hi poden fer 
recepcions. Per anar-hi, hom s’ha de situar 
a la plaça Nova d’Argentona, on hi ha com 
a monument un antic tramvia de la línia 
Mataró-Argentona, i encaminar-se a la banda 
de llevant de la plaça per trobar-hi el carrer 
que porta el nom de l’historiador Carreras i 
Candi, que va ser autor del llibre Argentona 
Històrica, del qual hi ha un facsímil editat 
l’any 2000 i en el qual hi ha algunes referèn-
cies dels primers Cabanyes.

El carrer esmentat arriba fins a una ronda 
que porta el nom de Llevant i que voreja la 
riba dreta de la riera d’Argentona. Des de la 
cruïlla d’aquestes dues vies, es veu, a l’altra 
costat de la riera i més enllà d’una autopista 
que segueix  per la riba esquerra, una àmplia 
zona de bosc verge, sense urbanitzar, amb 
algunes masies. Molt a mà esquerra del pai-
satge que veiem es distingeix la masoveria 
de can Cabanyes i, mig camuflat pel bosc, el 
mur exterior i la part alta de la masia. Per 
continuar cal travessar el llit sorrenc de la ri-
era i passar per un túnel sota l’autopista, per 
anar a trobar una pista ampla que segueix en 
paral·lel a aquesta. En aquesta pista de segui-
da es troba un petit indicador amb la parau-
la Palauet. És el primer. El segon ens apareix 
passada la finca de can Miliu Cabanyes. Aquest 
segon indicador és el que fa desviar-nos cap 
a un altre camí, ara més estret  i polsegós. El 
camí segueix un bon tros recte fins a un nou 
indicador més detallat que diu Palauet Caba-


