
nyes. Aquest també ens treu del camí que se-
guíem per fer un nou canvi de direcció. És un 
últim tram que cal seguir a la dreta i superar 
un breu pujadó, superat el qual ens trobem 
amb l’esplanada d’un pàrquing a tocar la tan-
ca de pedra dels darreres de la masia. 

El gran pàrquing indica que alguna altra 
activitat més que l’agrícola es fa a l’interior 
del recinte. No es veuen camps abandonats 
pels voltants, però a la masia ja no hi ha pa-
gesos ni és de la família Cabanyes. Aquesta  
fa anys que ja no hi viu. A l’any 1922 la van 
vendre a la família de Salvador Barbra i Ar-
royo, que van convertir-la en granja avícola. 
Però tampoc hi queda cap rastre de pollastres, 
conills o porcs. Ho van fer desaperèixer els 
nous  propietaris des de finals del segle pas-
sat, un grup de restauració que ho ha conver-
tit en un centre de celebració de casaments 
tots els caps de setmana. El lloc és excel·lent 
per a aquesta activitat. A més de lloc aïllat, 
té un entorn de grans boscos i l’antiga ma-
sia, convenientment salvada de la ruïna, i el 
jardí al seu voltant serveixen de marc idoni 
per a un primer acte com és la degustació de 
l’aperitiu.

De les moltes masies que hem conegut, 
poques com aquesta de can Cabanyes, amb 
les seves garites a cadascun dels quatre angles 
de la casa, que és rectangular, cosa difícil de 
veure, i la seva façana d’estil renaixentista, 
del segle XV. Algú ha escrit que no sembla 
pas una casa de gent que treballés el camp. 
Costa fer-se’n la idea, té pinta més de castell 
amb un senyor que manava als seus súbdits. 
Costa també imaginar que al primer pis va 
dormir, diu la tradició, l’emperador Carles, 
que hi va venir a caçar (altres diuen que anava 
de camí a la ciutat belga de Gant). En agraï-
ment a les atencions rebudes, l’emperador 
va concedir permís perquè es fessin les dues 
garites que faltaven a la façana (un successor 
seu, el rei Felip V, va manar enderrocar-les a 
altres masies i can Cabanyes se’n va salvar) 
Els Cabanyes, a la vegada, esculpiren la seva 
efígie a la façana al damunt del balcó cen-
tral. Aquest balcó té a un costat l’escut de la 
família Cabanyes i l’altre un rellotge de sol 
escapçat, que roman així des de fa molts anys. 
Sota aquest balcó, hi ha un gran arc adovellat 
com a porta principal. Al costat de ponent de 
la façana hi ha adossada una petita capella 
que havia estat l’antic panteó familiar i ara 
té funcions de magatzem.

La casa i el seu entorn fan molt goig. La 
natura sembla que s’hi ha volgut afegir fent 
créixer un espectacular plàtan davant de la 
façana que acaba per fer del lloc una merave-

el de Rubí. Si hom hi arriba amb els FFCC, al 
sortir de l’estació, es troba amb l’avinguda 
de can Cabanyes. És en record d’una masia 
enderrocada l’any 1974 per construir-hi blocs 
de pisos coneguts per les Torres de Rubí. Tot i 
que el nom així ho indica, no hem trobat en 
els llibres de Rubí quin Cabanyes la va cons-
truir. En els altres dos casos passa quelcom 
semblant i els carrers que porten aquest nom 
es troben en zones industrials que dificulta 
més encara saber-ne alguna cosa. A Montcada 
sembla que la masia d’aquest nom va desa-
parèixer al fer una deixalleria. I a Montmeló 
estem amb el dubte de si ha desaparegut de 
veritat. 

El carrer de Can Cabanyes es troba tocant 
el circuit de curses de cotxes. Els papers que 
hem llegit diuen que portava aquest nom una 
masia que és a l’interior del circuit, però el va 
perdre al canviar de propietari. Prop del lloc, 
ja en territori de Granollers, hi ha l’anomenat 
espai natural de Can Cabanyes. En el fullet 
explicatiu es diu que deu el nom a una masia 
que hi havia en aquests terrenys...  

Façana de l’edifici renaixentista, del segle XV j.casas

lla. Al costat de l’arbre romanen uns típics 
rentadors que possiblement  estimularen el 
creixement del gegantí plàtan, les arrels del 
qual van arribar a rebentar el paviment de 
la cuina a l’interior de la casa. Aquesta cui-
na, a l’esquerra un cop travessat el portal, té 
una gran llar de foc que porta a evocar altres 
temps. I, al fons de la planta baixa, un gran 
celler dividit per dues voltes. Des del celler 
s’accedia a una gruta subterrània per tenir 
frescos els aliments i que es veu al costat d’un 
passadís artificial que comunica la zona de 
l’aperitiu amb la del gran saló menjador en 
el qual hi ha també pista de ball i escenari. 
És una part separada de la masia, on els nu-
vis disposen d’una habitació per descansar. 
També la tenen els respectius sogres, al cos-
tat d’altres dependències com uns grans la-
vabos, una perruqueria i un lloc per al metge 
de guàrdia donat que s’hi pot reunir un gran 
nombre de gent, fins a 1.100 persones poden 
trobar-s’hi en un banquet. Mentre sopen o 
ballen, a la nit, els convidats poden contem-
plar les parets de la masia convenientment il-

luminades. D’aquesta masia van anar sortint, 
al llarg dels anys, els diferents caballers que 
van anar escampant el llinatge Cabanyes per 
tot Catalunya. Uns cap a Barcelona, d’altres 
a Tarragona, i a Vilanova. El germà del poeta 
Josep Antoni de Cabanyes ho va deixar escrit 
que tot els Cabanyes han sortit d’Argentona. Un, 
el seu avi, Llorenç de Cabanyes i Boet, nascut 
el 1733 i que va casar-se amb M. Fuster, de 
Vilanova. El fill, de nom també Llorenç, nas-
cut el 1758, del qual diuen que ja li agrada-
ven les lletres, al casar-se el 1795, en segones 
noces, amb Caterina Ballester va ser pare de 
Josep Antoni, Joaquim i Manuel, el poeta. Va 
fer construir la masia d’en Cabanyes el 1798, 
després de tirar a terra can Parellada. La llàs-
tima és que no fes una rèplica de la seva casa 
pairal.

Com a resultat de la dispersió dels dife-
rents membres de la família Cabanyes, a 
Catalunya trobem altres masies amb el nom 
de Cabanyes. Posarem tres casos que ens hem 
trobat tot anant per diferents pobles, on  hem 
observat carrers amb aquest nom. Un cas és 
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Bicentenari del naixement de Manuel de Cabanyes  


