
ELS /N/C/S DE LA SOC/ETAT
«GRAN PENYA"

A les pagines de la premsa local, amb data 28 de maig de 1913, es
podia I/egir aquesta notícia: «properament quedara instal.lada a la Ram-
bla Principal, núm. 52, /'agrupació denominada «Gran Peña», de la qual
formen part diversos conciutadans que sempre s'han distingit pel seu
amor a les I/etres i a les bel/es etts».Les gestions anaren de pressa, tota
vegada que el dia 4 de juny següent ja s'inaugura el local .

Cal dir que abans de la seva fundació -per orientar en tot el
possible els lector sen tot el que avui és el seu domicili social- existia
a la planta baixa un establiment de venda de I/et i, en el primer pis, un
estudi fotografic regentat per un italia anomenat Scorcelli. Segons

.. dades que /'any 1955 facilita el soci Sever Col/ al setmanari Nillanueva
y Geltrú» i que foren publicades en un article de petits tocs histories, I/e-
gim que «después de varios prolegómenos tanto de orden moral como
material, treinta y seis señores, encabezando la lista Alfredo Benavent,
José Serra Tort y Ramón Masip, acordaron adquirir a sus expensas los
utensilios necesarios para el servicio de café».

L'etapa inicial degué comencer bé, tota vegada que van decorar amb
tapissos i pintures les parets d'aquel/ primer pis. Poc temps després, /'es-
tudi del fotograf Scorcel/i deixa d'existir, i aquel/s primers trenta-sis asso-
ciats, en qualitat de socis fundadors, adquiriren tot /'edifici.

La primera junta. directiva de la qual podem fer esment fou cons-
tituida el 22 d'abril de 1915, essent elegits: president, Josep Font;
secretari, Ricard Novel/; tresorer, Josep Gil; vocels, Enric Amat i Esteve
Viñals .

.L'any següent, o sigui el2 de gener de 1916,hi hagué renovació de
junta, en la qual foren elegits: president, Jaume Puig i Benasach; sots-
President, Ricard Ricart; secretari, Joan Orriols; vocals, Agustí Tatgéi Enric
Amat.

DeIs anys 1919al 1926, s'anaren canviant altres juntes, en les quals,
com a fet anecdótic, destacarem que en totes el/es ocupa diversos
cétrecsJaume Puig i Benasach i que en el transcurs d'aquel/s anys fou
ocupada la presidencia, successivament, per Pau Soler i Bertot, Ramon
Masip i Soler, Francesc Mal/afré, i el ja esmentat Jaume Puig i Benasach,
aquest per dues vega des.
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DeIs prolegomens de la «GranPeña», també podem esmentar I'arran-
jament del local tot just legalitzada I'entitat; el banquet en homenatge a
Joan Tomas Biscamps, ecence:escriptor en el camp humorísric, polític
i fins i tot ironic, que se celebra el 22 de setembre de 1913,i la compra
d'un piano «Izabal» a finals del mateix any.

Tenim a les mans I'escriptura de venda del local de la societat,
atorgada per Josep L/averias i Labró a favor deIs seus representants Ra-
mon Masip i Soler, propietari; Alfred Benavent i Cucurella,
tsrmecéutic; Josep-Anton Benach i Junqué, propietari; Josep Serra i Tort,
telefonista, i Joan Mateu i Fontanals, obrer, venda que fou efectuada da-
vant el notari Pere Vidal i Bertran, el 6 de juliol de 1920.

L'edifici, segons I'escriptura notarial, és «toda aquella casa dotada
de media pluma de agua del Acueducto Príncipe Alfonso, sita en la
presente villa, y Rambla Principal, señalada con los números cuarenta
y ocho, cincuenta y cincuenta y dos, barrio segundo, distrito primero, com-
puesta de bajos, entresuelo, un piso y desván, que mide una superficie
de setenta y cinco palmos de ancho por setenta y dos de largo, o sean
cinco mil cuatrocientos palmos cuadrados, equivalentes a doscientos
cuatro metros quinientos cuarenta y cinco milímetros; lindante por Oriente
o frente con la citada Rambla, a Mediodíao derecha con casa de la misma
procedencia, hoy día propiedad de Doña Concepción Peitalú, por la
espalda o poniente con terreno de la Sociedad Alegre, Ferrer y Com-
pañía, y parte de la vía pública y al Norte o izquierda, con la calle de la
Industria, hoy de Pi y Margall ....».

El preu de la compra fou de 13.600,25 pessetes. Aquesta quantitat
fou facilitada, en el seu conjunt, per Ramon Masip i Soler, Alfred Bena- ~ I(
vent i Cucurel/a, Emili Rovira, Salvador Frontera, Doménec Gomis, Pere ~~ J
Fusté i Biel, Jaume Puig i Benasach i Josep Maria Girona, quedant la o

societat «Gran Peña»obligada a reintegrar als esmentats associats les
quantitats estipulades en la dita acta notarial.

Pot dir-se que, a partir de 1920, tots els components de I'entitat ja
es feren cétrec que el desenvolupament societari s'havia de prendre
seriosament per tal de situar-se, dins I'ambit local, en un I/oc on podien
celebrar-se diversos actes de gran fecunditat. Per aquel! primer cafe, d'on
comenceren a sortir tantes i tantes iniciatives que, per desgracia, no to-
tes sortiren ben parades, desfilaren un seguit de forasters de pro, podent
anomenar, entre d'altres, I'escriptor Chesterton i I'alemany comte de
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Keiserling, que hi passaren algunes llJ.rdes de visita.,a Vilanova. També
el poeta Apel./es Mestres s'hi deixava caure unes hores quan venia a
la nostra vi/a, i més de quatre polítics consetvedotscastellans deixaren
anar per I'ambit o'equeñesparets unes opinions i unes sentencies que
moltes vegades eren del tot efectives.. )

Segons un col./aborador del setmanari -Villanueva y Geltrú», en un
artie/e publicat el 30 d'abril de 1955, i referint-se a "La Peña» deIs anys
vint, comenta va que "en esta entidad reinaba una- paz octaviana. ¿Por
qué buscarse quebraderos de cabeza? Ante tanta quietud, ante tanta fe-o
licidad, una Sociedad humorística, un año por Carnaval, la bautizó con
el remoquete de «La Peixera». Mas esta alusión no hizo mella en la enti-
dad, ni encontró arraigo en la población».

Si anem saltant alguns anys fins arribar al 1927, veurem com la
junta directiva:queda constituida així: president, Jaume Puig i Benasach;
sots-President, Joan Brunet i Romagosa; tresorer, Josep Rovirosa i Font;
bibliotecari, Francesc Pascual Prous; administrador, Francesc Puig i Font.

Pero a finals del mateix any, i possiblement degut a argunes «ecos
propies de la família eocietérie»,hi hagué nova junta, que queda forma-
da per: president, Joan Puig; sots-President, Alfred Puig; tresorer,
Enric Puig; administrador, Felix Puig; bibliotecari, Jaume Puig; govern
interior, Francesc d:.4. Puig; secretari, Jordi Puig; sots-Secretari, Josep
Puig; vocal, Francesc de P Puig.

Aquella fou denominada la Junta -dels Púiq«, tota vega da que la
"Gran Peña» esta va regida per un seguit d'associats que tots duien el
mateix cognom.

Com el lector ha vist, ens hem proposat explicar de manera breu la
primera etapa de la "Gran peña», que la situem deIs anys 1913, en que
va fundar-se, fins el 1927,o sigui catorze anys de vida que poc feien pen-
sar que la Societat arrelaria amb la fortitud que ho esta fent als nostres
dies. Com a dada curiosa i que creiem que val la pena esmentar,
"Penya», abans de fundar-se, ja respira va aires associatius en una mo-
desta agrupació denominada "La Veraniega» , que tenia el seu estatge
social al carrer de Tetuan, al costat de la Rambla Principal, i que fou el
lIoc d'on precisament sortiren els primer scomponents de J'actual "Penya».

Finalment ens toca dir que en aquest modest article no hem fet altra
cosa que esbossar =cer creiem que la cosa s'ho val- una possible
historia de la nostra entitat, amb els seus alts i baixos, amb les seves
alegries i els seus desconhorts, amb les seves picabaralles que -ho
pregonem amb sinceritat- voldríem que fossin les últimes que han tin-
gut lIóc en el nostre e/os societari, per on tants i tants projectes i tan bo-
nes intencions semblen voler fructificar en profit o'une eutenuce realitat
pietonce a'nermonice maduresa.
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