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VILANOVA

L'interior d'un coLlegi: visita a
I'edifici de les Puríssimes

Jordl Casas
Oema divendres, 8 de de-

sembre, rnolts católics -es-
pecialment les famílies amb
alguna Conxita- celebraran
la festivitat de la Immaculada
Concepció, advocació maría-
na que, d'altra banda, té forta
tradició a Vilanova i la Geltrú.
Ho demostra l'existencia
d'una església parroquial de-
dicada precisament a la lrn-
maculada Concepció,
I'església de Mar, i, també, la
del col.legi d'igual nom, o de
les Puríssimes, avui, pero ja
canviat pel d'Escola El Cim.

Fa pocs dies en aquest
col.iegi es van commemorar
els 150 anys de la fundació
de l'Orde de la Congregació
de les Missioneres de la Im-
maculada Concepció. Undeis
actes d'aquesta celebració
que va tenir més concurren-
cia i ressó popular va ser la
visita a les dependenctes de
I'escola.

Gracies aixo molts exa-
lumnes (entre els quals ens hi
comptem) vam tenir
I'oportunitat de recórrer
I'interior del gran edifici evo-
'cant o recordant els anys
d'infantesa en aquelles de-
pendencles que, pels canvis
soferts alllarg deis anys, més
aviat, ho feien bastant difícil.

Una de les poques estan-
ces que no ha canviat de
I'edifici de les Puríssimes,
també conegut amb el nom
civil de casa Ramon Junqué,
és la seva entrada i I'escala
que I'orna. És una escala,
segons algun llibre, regia,
pero és una escala, evident-
ment, poc escolar. Per aíxo
és un goig poder-la continuar
veient després que I'edifici,
durant més de 100 anys, hagi
tingut diverses reformes per
adaptar-lo al col.legi. Poca
cosa més es conserva de
l'epoca que va ser residencia
d'una americano. .

Aquesta escala és, dones,

unadelessingularitatsl'edifici tecnologia, a la plástíca, a la
de les PiJrfssimes. Té torea música, entre d'altres. Anys
sernblanca amb I'escalad'una enrere en aquest pis hi havia
casavetnadelarnatelxaplaca la clausura, les habitacions
deis Cotxes. Ens referim a de les monges.
I'escala de la casa Ramona, De totes les aules del
la de les columnes trenca- col.iegi només en una situ-
des. tuada al primer pis i tocant al

A I'escala de les Puríssi- balcó principal de la íacana,
mes també hi ha unes colum- hi ha la decoració al seu sos-
nes posades com a pórtíc als tre: Possiblementde guix pin-
esglaons. Són columnes més tat. Per aquesta aula es té
primes imés curtes d'alcada accés al balcó esmentat, ben
que les mutilades de la casa segur, el més lIarg de Vilano-
Ramona. És aventurat dir si va. Recorretotalafaganaprin-
són, com ho eren les cipal i la lateral del carrer de
d'aquesta darrera casa, co- Sant Eulália, Unes brides de
lumnes solament ferro, que reforcen el balcó a
d'ornamentació. A Vilanova la tacaná impedeixen recé-
hi ha altres cases vuitcentis- rrer el balcó sense entre-
tes amb entrad es amb co- barics.
lumnes. Entre elles la de Pau Des del lIarg baleo de les
Alegre, ara, sembla, en obres Puríssimes i també des
de restauració. d'altres punts de I'edifici es

L'escala de les Puríssi- veuen perspectives noves de
mes, com la de la casa Ra- vuanova, de carrers, terrats,
mona, a I'arribar al primer re- interiors d'illes de cases, tarn-
pla s'obre en dqs trams, pero bé parts posteriors de cases,
un d'ells queda cegat peruna i elements arquitectonics no
pare!. Només té continu'itat el visibles des delpla carrero A
tram dreta fins al repla del més deis aUicients de
primer pis. coneíxer els interiors, visitar

Entre el primer i el segon edtñcts com les Purfssimes
pis, a I'escala hi ha una porta també ofereix la possibilitat
que barra el paso _. de veure els seus voltants.

És sernblant a altres Qué Potser seria interessant
hem vist en altres cases se- que hi hagués visites lliures a
nyorials. No en sabem, pero, altres edificis histories de, la
les seves funcions. Segure- ciutat, la majoria descone-.
tat?, separació de classe so- guts. Molts d'aquests edificis
cial o deis pisos del servel? tenenunacósaencomú,sem-
En el cas de les Puríssimes la " pre tenen una segona entra-
porta fins i tot té-al costat del da .per un altre carrer. Les
forat de I'escala un afegit de Puríssimes la té pel carrer de
forja, torea curiós, la funció la Fruita, on hi dóna el patl,
del qual sembla més imagi- 1I0ctorea canvlat, segons els
nable. A les Puríssimes, des- visitants.
présdetravessarelscancells Molts hi recorden
tant del primer i segon pis, no l'existencla d'una gruta .arnb
s'hi altra cosa que aules i més la írnatqe de la Immaculada.
aules de diversa grandaria, al També va desaparelxer la ea-
voltan! de les íacanes de pella. Primer era el segon pis.
I'edifici. Després a la planta baixa, en

Les rnés reduides són de una antiga cotxera, on aquest
les golfes, sota una taulada día, hi havia I'exposició com-
baixa i embigada. En aquest mernorativa.A les Puríssimes
pis. hi ha aulas dedicades a hi ha biblioteca al segon pis,

el pis on van néixer Enríc Cris-
tótol Ricart,l'any 1893. Curio-
samen!, a la tacana de la casa
no hi ha cap placa que recordí
-aquest tet, Tampoc n'hl ha
cap de les de la Passejada
ñomsntice. .

Quan hom visita un casal
com el de les Puríssimes es
-prequnta: per que una casa
tan gran? Ho invertien tot en
la seva casa aquelts america-
nos? El prlmerpropietan de
I'edi,fici segur que va invertir
molt perconstrulr-lo. Va ser
Ramon Junqué i Esc,ofe!
(1820-1890). Va-estar de co-
mercian! a I'Havana fins al
1867 que va tornar a Vilano-
va. Comrevela la inscripció a
la tacana, en un any va tenir
enllestit I'edifici per viure-hi.

Ramon Junqué figura I'any
1863 en la comissió per a
l'acabarnent del frontfs princi-
pal de I'església de Sant An-
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toni. 1, a I'any 1877, corn a
director segon de la Caixa
d'Estalvis de Vilanova. Als
pocs anys de morir, la seva
casa va passar a ser les Putf-
ssimes, que van abrir el
col.legi el 1892, després d'uns
anys d'ocupar diversos edifi-
cis de Vilanova. La família
'Junqué té panteó al cementiri
de Vilanova.

Per acabar volern referir-
nos a una darrera curiositat
de I'edifici de les Purlsslrnas.
A la fa~a~a del carrer de San-
ta Eulália, a l'alcada del ea-
rrer de Santa Madrona, s'hi
veu un grafit deis més antics
de Vilanova. Encara que no
és molt ciar, estranya la seva
pervívencta. Per I'estil de les
lIetres podrien remuntar-se a
70anys enrere. Pensem que
s'hauria de respectar en una
futura restauració de la taca-
na lateral de les Puríssimes.


