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Lacasa nadiua deFrancesc Gumá i
Ferran; unacasacondemnadai
La facana de l'ediñcl, que es troba al barri historie de Vilanova, esta prot<tgida'amb unaxarxa

/

, d'ediñci histori~ amb placa
'd'homenatgeqúe desapare-

t:edificf que veiem ai~en-. gués. Perdríem, aleshores, un
.tre de la fotografia és un 'deis edificis rnés misteriosos
d'aquests antics casals exis- de 'Vilanova, amb uns interi-
tenis al barrí históric de ors més desconeguts. Ningú,
Vilanovaque sernpre han des de fa molts anys, .sembla
atret la riostra atenciói exci- ' haver entrat en el seu ínteri-
tat també la nostra curiosítat ' or, ni el tena~ descobridor i ca-
en veure'ls tancats perma- tálogador d',asglésies,éatala-
nentment, com si.nofossin de nes, Josep Mar;i~qavin, que,
ningú"comsieísseus' propí- en, el"seu:lílbre d!l,flicat a les
etaris s'Íiaguessin extingit. esglésies.de tanosíra comar-
Són edln2fs, que, pel Sé~as- .ca noincloula cá'péll~ que,
pecteexteríoffan sóspítar ámbJ9ta:,protlabilitat; hi ha a
que har¡ viSCwn)Olt~li'¡'~toria i ,1'lntEirior de.lacasa. Una ca-
que, d'álgUná \í:!a!lera, jala pella, ,P:osslblement dedicada
tenen acabada. Es' el cas.per; a San! Josep deCalassanc,
exemple, del:.edi!i¿ifotografi~" parque I'edifici va ser propie-
at, la lIarga 'Ilí§toriail:lél quatli tat dqrant uns anys deis Es-
ha donat di!6r-efí!s:rn?tius p~r .colapls.
anomenar~!o,.'cQiTrveuréfñ; , ,':Miqí.J,el.Altadill en el seu
més endav~n,t~Éñ,trftots ~1I~1' RetratdeGuma ,"-€I,número
el que mésh'escaú, al nostre on'ze de,lsdeclicats per l'Ajun-
parer, 'és erde "$'érl~' éasa tar:nen~:",no ensdiu res, pot-
nediu« de Fránr;ésc Guma.i serper ¡apropia: riaturalesa de
Ferran, 'parque ésaquest el la pUblicació, delsorlqens de
fet hístoríc més rellevant que la casa. Per tant, no sabem
's'hi va viure. Un esdevenl- per que en van ser propieta-
ment aquest, d'altra banda, ris els Escolapis o qui va rna-
bastant desconegut entre els nar fer I'edifici. Tampoc sabem
ciutadáns. Nosaltres rnateíxós quan van deixar de ser-ne
ens comptávem entre els des- propietaris els Gumao de viu-
coneixedors Jins al diadel re-hi. En el, Bettet Miquel
descobrimentd'una placa a la Altadill només diu, en reteren-
memoria del promotor del fer- cia a la casa, que al'any 1882
rocarril. Sabíem per diverses s'enderroéávala casanúrne-
referencies blblloqráñques, ro 56 del carrer de Sant
entre ellesla del pare Joan Gervasi, cantonada al carrer
Vila, que Gurna havía nascut de Sant Joan que Guma. ee-
al carrer Sant Gervási canto- dia en el seu afany d'arrengle-
nada al carrer Sant Joan, més rar el csrrer. Per a I'aclariment
o menys en el lloc, pero la in- de tots aquests detalls caldra
concreció d'aquestes reteren- esperar' a la publicació de la
cies no ens teía sospitar que biografia de Gurná escrita per
la casa fos la que preséntern Miquel Altadíll, que no ente-
avui com (matge de la eomar- nem encara com és que con-
ea. El bioqrat de Gurná, Mi- tinua in~dita.,
quel Altadill"autor dél Retrát Mentre 'no surti editat
de Gumáque es' va presen- aquest lIibre, per aítres sabem
tar al rnateíx moment de l'ac- 'alguns étetalls concrets de
te del descobrjment de la pía- I'ediflci" corn els que dóna 'el
ea esmentadael 27 de rnarc desaparequt Xavier García i
de 1999,éstasegur que Soler en en el seu llibre sobre
Gurná vaveniralmón en éiCamaval de Vilanova. S'hi
aquesta casa. En té la prova 'oiuque,a meitat del segle XIX
en una carta de seguridadde" :hivivlen:Unes' senyoresmes-
1834 de Sébal>M GUma; paré tt~sde l:P,stura anorneriades
de Gumá i Férra~,enilaqual lesCaietánes. En aquell '
consta que residiaál carrer de .temps la',casa era coneguda
Sant Gervasi, 22, avuí núrne- 'amb:el diÍíciUlom de Cal Dra-
ro 62,'pef~_éanvis qu,!! hi ha g~ta¿~ue:s. Garciatambé es-
haglit'e!'laqiJestcarrer. menta que al'any 1858 s'hi
La casa de Gurná, avui reunien un grup de jovespre-,

amb una' gran xarxaa fa' fa- sidits per un jove hoste de di'
canaperevítar accídsñts, és te~,senyores, de norn Dionís
'unacasaque.no sembla tenirpúig,~eGafqp; 'Aquest grup
gaire Mur, sernbía -conder'n-ae¡jd\ientva,serl'impulsor de
nada a ladesaparicló.Unln-
dici reveladetva.ser-que'l'es-
mentada placa .es vá penlar,
en un fet.bastantinsolit, ala',
facana dé la casa del costat,
índuint a l'érror alqtñía-lleqel-:
xi. La: casa. pateix molts any¡¡,
de tancament i abandó, i no
sería-estranyque, undía, fos
declarada en estat de ruma i,
en conseqüencla.is'enderro-.
qués. Seria el primer cas
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la sortida de la primera caval-
cada del Carnaval. "

A més del norn de Cal Dra-
gataleques, la casa, és cone-
guda també per Cal Puig de
Galup, parque va viure-hi
Dionls Puig de Galup, ja es-
mentat, que va exercir de met-
ge, en morir I'any 1907, a la
seva finca de la Granada.
L'Eco de Sitges se'n va fer
resso, ja queeis seus orígens
semblen sitqetans, com reve-
la el seu norn. Per la seva
part, el DIARI DE VILANOVA,
en informar de la seva mort,
fa referencia al fet que en la
iglesia de la sucursal de los
Padres Eseolapios, sita en la
calle de san Getvesio, se ce-
lebró una misa en sufragio de
su alma. Un anyabans, el
1906, abandonaven I'edifici
les darreres Mares Escolapi- ,
es, que hi eren .des de 1880,
regentant una escola de no-
ies. Cap al 1889 sabem que
hi havia una superiora i 11
monges residint-hi, entre elles
una sola de Vilanova. Els Pa-
res Escolapia vanreutilitzar
I'edifici el 1933, després
d'abandonar el Col-leqi Sama
per la Llei de Conqreqaclons
Religioses. Van estar primer
al carrer Major, a la casa
Sama, on van fundar l'Acade-
mia Cabanyes, per traslladar-se després al carrer de Sant
Gervasi. Durant la Guerra Ci-
vil passaría a ser ocupada pel
POÜM:(Partit Obrer d'Uníñca-
ció.Marxista). La lIegenda po-
pular diu que al'ínteñor enca-
ra es conserven pintades
d'aquella epoca. ,
, La casa nadiua de
Francesc Gurna i Ferran, com
hemvist,ha tingut rnolts hos-
tes i, també, molts números ...
Veiem-ho. Durant els anys
1934, 1935 i 1936, al, DIARI
DE VILANOVA d'aquells dies
hi podem lIegir que, diJrantla
Setrnana Santa, hi haura ac-

La casa 'd'en Guma. Situada al carrer Sant Gervasi CASAS

tes religiosos,a la capella del
carrer de San! Gervasi, 42,
senseconcretar més. Aques-
ta capella noméspodia estar
a la casa de la totoqraña, pero
tenia el númeroaz? Miquel
Altadill, en el seu Retrat diu
que Gurna va néixer a la casa
amb el número 22, el DIARI
diu que al 42 feien actes reli-
giosos, els padrons de quan
hi vivien les Escólaples i els
d'avui, el 62 ... A la tacana de
la casa queda constancia
.d'aquesta variació numérica.
En el pilar encoixinat esquer-

.re, darnunt. del número actu-
al, s'hi veuen mig esborrats
pel temps, els diferents núme-
ros que ha tinqut la casa, Un
d'ells és el 22, pero per molt
que ens hi esforcem no hi ve,
iem el 42.

L'edifici de la Imatge diuen
que té planta baixa, bodega,
lagar y jardín, entresot, dos pi-
sos, gOlfes i azotea, Els de-
talls arquitectónics visibles
més rellevants són les galeri-
es a la part posterior i, a la fa-
cana, una gran portalada que
és única a Vilanova.
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, Canonades embussades ... ?-
{~"1VQ;>(renquires i cridi l't:/specialista
';;_.;é~$L',::;~'<:tn'um.''l) ,

Li desembussarai'desinc-rristarllles seves canonades de la
for~am.é~ neta, F~p~~ai económica. Buidatgede pous morts,

',' ",' fósses séptiques, etc.
Servei 24 hores


