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Cal Pere Nen
Centre Cultural i Recreatiu de Cantallops
Cantallops
Carrer de Santa Margarida
Celler i casa de cal Mascaró

Carrer format pel pas de la carrerada de la Cerdanya o de Puigcerdà, en sortir del nucli de
Cantallops, corresponent al municipi d'Avinyonet del Penedès. Hi ha encara habitatges que
conserven una tipologia tradicional de finals del segle XIX i inicis del segle XX, encara que
molts han estat restaurats. Les cases, de planta quadrangular són generalment de planta
baixa i pis, façanes planes, i portes de llinda pla o d'arc de mig punt (les més antigues
devien ser-ho). Les teulades són a dos vessants, i estan cobertes de teules àrabs, formant
ràfecs simples, majoritàriament de tortugada, al coronament de façana. També es
conserven un parell de cases de tipologia més antiga, tal vegada corresponent al segle
XVIII, entre les que destaca cal Pere Nen, també coneguda més recentment com a ca la
Gallega. Aquest carrer s'inicia a la confluència amb el carrer de les Moreres, trobant-s'hi en
aquesta cantonada un edifici d'interès, exempt de major volum. Continua cap el nord-est pel
carrer Hostalets (ja al terme de Subirats) i en travessar una zona d'horts es troba tancat
delimitat pels costats per murs de pedra els quals, probablement, protegien els cultius per
tal que els ramats no els envaeixin. Les cases que conserven un cert interès són els núms:
3 (ca la Mercè, reformada), 5 (molt reformada), 7 (cal Pere nen), 9 (cal Cintet, molt
reformada la façana), 11 (can Nicolau), 13 (ca n'Amat), 4 (reformada), 6 (cal Mitgesrites,
reformada), 8 (abans el 15, cal Quim, reformada), 10 (ca la Carme), 14 (can Pastor, PB+2),
16 (conserva la placa antiga de numeració).
Observacions:
Hi destaca la casa coneguda com a Cal Pere Nen, que és el número 7 d'aquest carrer i que
pel seu interès es contempla en fitxa apart.

Història
Un important edifici presideix encara avui l'antic nucli urbà de Cantallops: Cal Fàbregas. A prop
d'aquest edifici, molt probablement a finals del segle XVIII va anar creixent un grup de cases
aprofitant un important vial: el pas per aquest indret de l'antiga i perllongada carrerada de la
Cerdanya o de Puigcerdà. Aquest grup de cases segurament va donar naixement a un nou
carrer. La carrerada que passa per aquest punt, recollia els ramats de la Marina i els encaminava
cap a les muntanyes pirinenques del Ripollès, el Berguedà i la Cerdanya, passant per Manresa i
el Lluçanès. Pel terme municipal quan s'aproxima a la cruïlla de l'Arboçar s'enfila pel llom de la
serra, enmig la vegetació, fins al pi del Barba. Pel corriol carener de la serra de les Gunyoles,
s'arriba a la creu d'en Llanes i al poble de les Gunyoles, el qual travessa pel carrer de Montjuïc.
Tramuntant el puig de la Mireta, on hi ha el cementiri, la carrerada davalla per un llom poc definit
en direcció a can Ràfols dels Caus fins a trobar la carretera d'Olesa de Bonesvalls, la qual
segueix fins a la creu de can Ràfols. Des de la creu, la carrerada davalla a l'esquerra (en aquest
punt es coneix l'existència de corrals del Ràfols), per una pista que va a trobar el fons de la riera
dels Pelagons, la qual segueix fins a Cantallops (a l'arribada al poble hi havia també un altre
punt d'estada, a Ca la Modesta). El camí ramader travessa el poble pel carrer Nou, fins passar a
l'altre terme municipal, en pujant per la carretera B-24 en direcció al Pago i pren la carretera de
Sant Sadurní fins al trencant a mà esquerra de la pista que baixa a can Mata del Racó. El
trajecte continuava fins a bifurcar-se: per als ramats que feien la transhumància als Pirineus, la
carrerada seguiria cap a Manresa -pels Brucs i coll de Massana- i, pel Lluçanès, fins a les
muntanyes de l'Alt Berguedà i el Ripollès (ROVIRA ET AL., 1999). Al seu pas per la transició
actual entre el terme de Cantallops de Subirats i el d'Avinyonet, al carrer d'Hostalets, la
carrerada va ser delimitada per un mur a fi d'evitar que el ramat fes malbé els cultius dels

Pàgina 2

marges.

Bibliografia
ROVIRA I MERINO ET AL. (1999) Camins de transhumància al Penedès i al Garraf.
Barcelona: Associació d'Amics dels camins ramaders.

Pàgina 3

Pàgina 4

