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La Masia dEn Cabanyes, antiga residencia de la família Cabanyes
en epoca del 1798, i actual centre cultural i museu, és una peca molt
significativa del primer periode del neoclassicisme catala. En
Cabanyes va ser la casa pairal de personatges il.lustres de la

literatura i la pintura catalanes.
El 1975, Joaquim Cabanyes i Ricart va vendre la finca i va donar la
masia amb el seu mobiliari a l'Ajuntament vilanovi, parqué la
conservés i I'adeqüés com a centre cutural.

En Cabanyes va ser la casa pairal de personatges i!.lustres

La lasia d'En Cabanyes, tot un record historie en plena
restauraeió
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La Masia d'En Cabanyes, ja
en el 1983-84, va abordar un
projecte d'intervenció en el qual
es va dur a terme la restauració
i conservació de I'edifici, en
procés de deteriorament.
Actualment ha sofert una
segona intervenció, en la qual
s'na dut a terme les
transtormacíons més
necessárles per convertir la
masia en un centre d'encontres
culturals que incorpori les pe-
ces més represerntatives i
importants de la masia com a
museu annex amb un
funcionament independent.

LA PLANTA BAIXA

Aquesta planta contenia el
vestíbul central, amb l'accés
principal a la planta noble i les
dependéncíes annexes com són
el celler, els magatzems d'estris
deis camps i les quadres. Ara.
aquests antics serveis de la
masia s'han convertit en una
serie de transformacions més
importants actualmenl, entre
aquests es troba la sala de
conferécies, apta per a unes
200 persones, la sala
d'exposicions, el foyer, les zones
c'acmthlstractó i de serveis i
darrerament I'habitatge del
conserge.

Aquests espais es van uni-
ficar rnitjancant una nova
pavimentació amb martJre ibéric
iuntractarnentnouoels estucats
de les parets interiors.

LA PLANTA NOBLE

separació entre diversos árnblts
del pati i el jardí tot col.locant-hi
un paviment de pedra de bé de
Banyoles i de sauló. El mobiliari
i els acabats interiors de les
dependéncies nóves van ser
dissenyats pels autors de robra.

RESTAURACIÓ
MOBILlARIA

Dins la planta noble,
juntament amb el vestíbul, els
menjadors, la cuina i els
dormitoris, s'hi troben els dos
salons més originals, famosos i
interessants de tota la masia;
aquests salons reben el nom de
salonet rus i el saló de la cúpula,
situats al costat també de la
biblioteca.

EL SALÓ DE LA CÚPULA

Aquestanticsaló, denominat
així, per la seva espectacular
cúpula, la qual es troba al sostre
d'aquesta habitació, és un deis
lIocs més intrépids de la casa;
els quadres, meravellos i antics
instruments, datats de segles, i
que encara no han solert cap
mena de restauració. Un violí,
una extraordinari piano i una
arpa donen sensibilitata aquesta
habitació, on el color deis seus
sotás s'ha imitat en el toc
d'época, i on les cortines prenen
forma especial per rebre el sol
des de I'horitzó de la finca. La
reforma mobiliari d'aquest saló
va ser d'1.000.000 de pessetes
aproximadament.

EL SALONET RUS

Aquest antic saló, reformat
també en I'actualitat, indica un
toc més de respecte en el silenci
de la casa; els meravellosos
tapissos actualmentremodelats
en la mateixa líniaqueels antics,
decoren en especial aquest saló
rus, denominat així pel tacte deis
seus entapissats.

Aquesta planta estava re·
servada a la zona residencial,
amb el vestíbul central, els
salons, els menjadors i la cuina,
juntament amb els dormitoris.
És una de les plantes on
actualments'han fetles mínimes

'. modificacions per talque fos
.exhibida en el seu ambient
primitiu.

Una de les coses que es van
eixamplar va se rescata de No podia faltar en aquesta
servei per establir un¿, millor masia una dotada biblioteca
comunicació amb la planta alta; plena de records, fotos, lIibres,
els canvis es van limitar a una papersdenegocis,cartes i obres
nova divisió sobre un paviment del famós Manel de Cabanyes,
de fusta per tal d'adequar ell; _ records I més records de tota la
espais existents amb I'ús que tamlua els quals queden qravats
es van destinar, • per sempre.

També es va actuar sobre La btbuoteca. consta
I'entorn creant m urs de actu~rentd'un's 600 exemplars

LA BIBLIOTECA

La Masia d'en Cabanyes fundada I'any 1798

de I'autor, on majoritariament
tots es decanten per la novel.la.

Una de les coses més
curioses que conté aquesta
biblioteca és una maqueta de
fusta datada del 1798, on es
copia idénticament l'actual
masia, el relleu de les parets,
les seves plantes, passadissos
i habitacions, que fan creure
que no van existir ni tant sois
planols per construir aquesta
masia, si no que de es van
guiar per aquesta auténtica
maqueta de fusta:',

L'HABITACIÓ O'EN
MANEL DE CABANYES

L'habitació de l'autor envolta
un ambient intrépid: distints i
nombrosos quadres de tota la
famiia pengen per les parets,
un espectacular lIit guarda el
record del descans d'un gran
autor.

Les altres distingides
habitacions de la casa no són
més que sales on la famíia
Cabanyes rebia les visites. En
aquest Iioc es reunia, feia
festes, celebracions de tota
mena i d'altres activitats que la
masia ofereix per gaudir.
L'estructura de la masia la feia
que fós una de les més
aprofitables quant a espai de
tota'ta comarca.

(Passa a /'altra pagina)
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La família de

Joaquim Pascual.
Agraeix a tothom tantes mostres de

condolenca i apreci vers el nostre Joaquirn
estimat, desprésde tanta pena, aixó ens
conforta i tots heu fet que ens sigui més

tolerable el nostre dolor.

Jaume Mestre Jané
Mori cristianament el dia 30 de juliol de

1991 a I'edat de 90 anys

La seva família us prega el tingueu
present en les vos tres oracions
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LA PLANTA ALTA

Actualment, la planta alta
s'ha convertit en tot un espai
cultural; la seu comarcal i la
mancomunitat del Garraf i EL
Penedes té lIoc en aquest espai
de la casa, dotat d'oficines,
salons d'actes i sales de
conferencies, tot un centre de
reunions pie o'avantatces,

PROJECTES PER AL
FUTUR,

La Masia D'En Cabanyes
compta a més amb unes grans
extensions de terreny, que
envolten la masia i provoquen
un ambient especial; aquest
entorn és un lIoc públic on
tothom esta convidat a passar
un bon dia.

Ara, a I'actualitat, es proposa
tot un interessant projecte per
millorar aquets entorns; des de
la idea de dedicar terreny a
activitats com I'acampada es-
colar, la dedicaci6 a una zona
de pins com la que existeix
actualrnent on excursionistes o
-isitants, puguin gaudir de tot
un pic-nic, o finalment s'espera
poder practicar i posar en marxa
tot un projecte, per manten ir
molts deis tradicionals espais
on encara viuen les típiques
plantes arornátiques, una mena
de jardí botanic, on animals i
plantes tinguin un espai perviure
i desenvotupar-se.

La masia d'En Cabanyes,
no és més que un masia plena
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La seu i la mancomunitat del Garra! -Penedés a la masia d'En Cabanyes OUI

d'histcrta, situada a les afores
del nucli urbá vilanoví, en tot un
context rural, una masia que va
servir de residencia a la família
Cabanyes, ique actualments'ha

pedra només apareix
determinants rno í

ornarnentals. La masia e
Cabanyes és i continuara!
tota una hístóría vilanovina

convertit en museu l centre
cultural.

La masia ha sofert refor-
mes, pero elaborades amb
molta cura t expenencra, ja

desde I'any 84, amb la reforma
exterior, s'incorporaren
materials no usats
tradicionalment en aquesta
mena de construccions. La


