
Francesc Gurna i Ferran
qué féu i qui fou

FrancescGu~a iRafols,
besnét de Cumai Ferran

Qualsevol persona, vilanovina de naixe-

menr o d'adopció, que estimi Vilanova i la

Geltrú, un dia o altre s'haurainreressatper

la historia de la nostra vila marinera.

Possibleménr haura llegit olaHistoria de

Villanueva y Celtrú escrita per josep

Coroleu o els Anales de Villanueva y

Geltrú, obra de JosepM. Freixa i Olivar,

on a1gunaltre llibre o' article dels molts

que s'hanpublicat alllarg delsanys.

A través d'aquesteslectures haurá tingut

l'oportunitat de saber que féu Francesc

Guma i F~rran per Vilanova i, conse-

qüentment, passaréal qui fou, tota vegada

que aixo éspossiblement la part rnésdes-

coneg~dade la sevapersona.

En tota familia acostumaa haver-hi algú

que, bé perque disposa de temps i de

paciencia, bé perque li agrada fer-ho, es
dedicaa recopilar dates,noms i fets que al

capdelsanysesdevenenhistoria.

Gurna al llarg de dotze generacions

que abasta prop de 400 anys.

FrancescCuma i Ferran (27 de rnarc de

1833 - 16 de desembrede 1912) pertanyia

ala vuitena generació.Les sevesarrelsvenen

I d'un tal Joan Gomar, casatamb l'Eulalia

(no esconeix el cognom d'aquesta),pares

del Miquel Gomar que va casar-seal 1617,

com esdiu en el paragrafanterior.

Com a curiositats poden esrnentar-se:

amb una forca de voluntat immensa, inac-

cessible al desanirn, menralitat oberta i

enormement constanr. Portava a terrne

una acrivirar que gairebépodria qualificar-

sede vertiginosa.

Resuminr: tenia enrusiasme,valor, decisió

i forca per aguantar tota mena de contra-

temps, que no n'hi mancaren.

Alllarg de la sevavida compartí dos grans

amors, senseque l'un fes nosa a l'altre: la

sevafamilia i la sevaVilanova.

- Pescadorsla prime eració
T

.- Mariners la segonai tercera

- Pagesosla quarta i la cinquena

- Pilot dederrota'(equivaldríaen l'actualitat
a un 2n o 3r oficial d'un vaixell) la sisenai

- Empresari textil la setenaEn .el nostre cas aquesta.persona fou

SebastiaCuma i Surís, fill de Francesc

Gumá i Ferran,qui vapassar-sehoresi rnés FrancescGuma i Ferran féu tantescosesal

hores tancat al RegistreCivil i al Registre llarg de la seva vida que resulta quasi

Parroquial, fins aconseguirencaixarrnoltes impossible assignar-li una professió con-

dades i crear un document que familiar- creta.'En un discurs que va fe.r el 30 de

menr en diern "l'arbre", pero que no té la ?desembrede 1881-l'c:ndemadelainaugu-

forma ~'arbre, sinó que ésmés,c~~{ir lli~.I'~.'!i,raci~.del t~~~-deia te:xrvalmen~:'~}'~.noh~
bre-registre on poden trobar-shi dates de odi lashuellas de !ID pddr.s,¡ MI ,

naixement,casamento defundd" . avali't- . ..a~ isl~'aéCuOá,>i,!illíperdl,.

passatsnostres, a 111és.a'anotacions -en : &' la industria. No me ~taban
algunscasos,d'activitafs que tingueren. s. Én este.mundo hay inteligencias

.a t do, cada uno sigue su camino y el

io me apartaba de la industria fabril".

dettanj;~nt"sc::n'aparta idedica la'sevai;v,ic\tl

a aetivitat{completam¿Íft diferen1'~<~ .
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LA DESCENDENCIA DE
GUMA 1 FERRAN

FRANCESCGUMA 1FERRAN
(1833-1912)Crisrina Surís i Surís(1840-1879)

Merce Guma i Surís
Marina Guma i Surís
Odila.Gumá iSurís

Dolors Guma i Surís
SEBASTIA GUMA 1sunrs
Cristina Cuma i Surís .
FrancescG~~a iSuris:'

SEBASTIAGUMA 1suRfs
(1864-1937) IsabelCarrerasi Cuma (1865-1926)

FrancescCuma i Carreras
IsabelCuma i Carreras
Montserrat Cuma i Carreras
CarmenGuma i Carreras
Manel Gurnai Carreras
Dolors Cuma i Carreras

~ JOSEPA GUMA.ICARRERAS
Odila Curná i Carreras .

JOSEPA. GUMA 1CARRERAS
(I 903-1974)MontserrarRifól, íVentosa(1902-1995)

Montserrat Cuma iRafols

Jo~P Cuma iRafols
FRANCESCGUMA.IRAFoLS


