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La Masia ~'en Benach o de la Monja no se suman) a
, la IIista deh;asos rurals degradats o desapareguts del
terme. Elsseusa~tuals propietaris han reformat ínt~rament
la masia en una operació que ha permes, de retruc,

conservar-hi elemeqtsorquitedónics procedents d' altres coses
de Vilanova i que, despres d'haverestatenderrocades, erer
carn d' abocador. La masia ha patit una total metamoifosi
. ara IIueix un nou color de fa~ana, fet amb pigments natural!

A can Benach li surten els colors
L~masiaha estatrestauradacoma habitatgeprivat inc0f<>rant-hielementsdecasesantiguesdeVN(

Jordi Úbeda -w--:..,.,..---..!'--------, Un mas rural

que esta
documentat
des del 1843

La rehabilitació d'edifi-
cis i la rccuperació
despais corn les anti-

gucs masics del tenue són unes

alternatives a la compra
d'habitatgcs de nova factura. El
actual bao momenl irnrnobiliari i
de laconstrucció fa que ambdues
solucions, rchabilitació o com-
pra, disposin actualmcnt d'un
ampli catáleg d'edificis on esco-
lIir. El progressiu abundó deis
centres urbans per anar a viure
cap a la periferia ha deixat els

nuelis antics de '1i1anfa i de la
_ Gelrnicn situació d'of iralguns
espais ernblematics l' abast
d'inieialives que lene9 molt de
conservacionistes pero tarnbé
,~oll de sensibilital i cura pel
pátrimoni cultural i arquitecto-
nie preexistent a les eiutats.

És el eas de la Masía d'en
Benach, que ha sorcrt un
irnportant rentat de cara interior i
exterior i ha recupcrat el seu ús
corn a habitatge privar. Els seus
actuals residents han treballat per
recuperar l'aire primigeni de la
masia. Per fer-ho, han emprat
rnoltscJcmcnls arquuccionics re-
cuperats d'cndcrrocs de cases de
Vilanovacoetánies a la construc-
cio d'uquesta masía, envoltada
perdues csveltes pincdes i des de
la qual es pot vcure una privile-
giada estampa de Vilanova i una
pan del que encara queda de
)'horta que és manté viva i activa
al municipio

En una hipotética fitxa irn-
mobilisria, si existissin aquesta
mena de fitxers, a Joan Anton
Belzunces li co nstar ia el
qualificatiu de Rehubilitador
reinciden l. No és la primera casa
que reconstrueix i rehabilita. Ara
ha reeuperat la Masia den

Benaeh, també eonegi" arnbel
nom de Masia de I Monja.
L'objecte de la rehabil taeió, tot
i que la rumorologia popular ha
installat ja diferents i ~roduetius
riegocis d'hostaleria i1 restaura-
ció l' existencia deis quals ha estat
rotundament desmentida pel
propietari, és que la masia sigui
el seu domieili i residencia.

La recuperaeió de la casa
va ser possible, segons explica el
seu propietari, perque l' estructura
de la masia es mantenia en molt
bon estar de salut. Aquesta ésuna

de les cqndicions indispensables
per poder actuar cornodament en.
un immoble a rehabilitar. A par-
tird'aquíse'n vancllmlnur alguns
¡j~IH61~l1WIH'~'rq\flt~~tbI1IP. ~r~.
gíts durnnt algunes de les rcfor-
•mes rcalitzndes "in masin durant
la década deis seixanta i que ha-
vien afectat l'estetica ori¡¡jnal de
l'edifici. S'han mantingd'l gran
par! dcl,\ elcmcms originó"s de lit

")

Aquest és I'aspecte que tenia abans del rentat de cara i el procés de restauració

masia eom els terres o guami-
ments, Alguns deis sostres de
guixeria que hi havia a la primera
planta han estar eopiats i refets
davant el seu preeari estat de con-
servaeió.

. I Imangue, un eo or que, per al seu
propietari, "és molt italiá pero'

algunesmasies dela zona, com la
Masia d'en Cabanyes, que esti-
lístieament és més italianitzant,
tarnbé incorporaven aquests
eolors terrosos". La pintura s'ha
aplieat sobre la facana a mil i amb
brotxa perqué el resultar final
sigui el més proper a la textura
deis rnurs de les masies antigucs.

•
Alternativa

Elements incorporats

exemple, Can Papio\. La masia
fa l'ullet a la eiutat a través
d'aquestes obertures perque no-
més unaés realment una finestra;
les altres dues són dos pintures
trompe l'oeil, que imiten les
finestres, unjoc arquitectónic que
tarnbé era eomú a l'epoca.

La casa ha incorporat ma-
terials procedents d' enderrocs de
cases de XVII de Vilanova. Tots

els forjats de les finestres són ~s
originalsambexeepció del baleo,
que ha esrat cxrrct d'una ClIS¡¡
vílanovina del segle X V II\. S' han
1'~pl'Od~Tt6Istíl!IPAm~IHSde fustA
i les persíunes .

El toc finul hu vin¡¡UI amb
el repintat de In fucann, Celarnb
resines i torres naluruls d'un in-
tenscolorterrós, El pigmenl s' ha
IIcollsegllil de burrcjtll'lCITC,1 umb

Joan Anton Belzunces és
un COIlV61l~utde lill'chatlllltupl6
com a ulternatlva a In compra de
nous hubiuuges. "Cul tcnir les
idec~ ,e/ares pcrq~~
cconórnicament no és \(in ear .
L'arranjument i restauració de
~uscs tlllligllCS olcrelx, I,cr :1

A partird'aquí s'han afegit
algunselernents alicns a la masia,
pero característics de les masies
del segle passatcorn alguns guar-
nimcnts estrets de facanes de ca-
ses de Vilanova.

S'l'!ull recupera! tamb6 el.
Ires ulls de bou que Inmusíu tenia
a la segona planta, unes fino.lres
tfpiques de les cases vilanovines
'del XIX i quees poden uprecíar
en algunes d'aquestes construc-
dons a Vil¡t'nova, com pcr
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Vicenc Carbonell a la scv,
seeeió de Nom de Lloc de Vila
nova i la Geltrú. aparcguda a
núm. 10-10-97 de L'HOIV
DEL GARRAF, documental';
Can Benaeh. Es tracta d'una lila
sia eoneguda també com la Ma
sia de la Monja. " ... És situada;
l'esquerra de la carretera de Vila
franca, una mica més amunt de \;
Masia d'cn Barcrres. L'uny IR.'i·
era propietat del Dr. JoanBcnac'
confirmant-sc per Masía Bcnacl
en el N. 1860". Segons Carbonell
esxiteix la possibilitat que 1.
masia ros abans la caseta dc:
ballester (a) "Coloma" cap al
voltants del 1739.

L'actual propietari va ex
pliear que sembla que el nom d,
Masía de la Monja ve pcr un.
religiosa que hi va rcsidir dcspré
de la Guerra Civil i que va de-en
volupar una intensa activitat ea

tcquista i educativa entre moh
nens de la localitat, La mas»
sembla que esiava documentad:
el1843colllaCorrald'cn Balb
ter. El propictari que va dona
nom al mas era un doctor qu,
tenia la seva consulta a la plac;:
Miró i que va Icr aixecar la lIla,i
per viure-hi. A laldecada del, ~C
va deixar de ser-ne el propieturi
la finca va passar a mans du
notarioPosteriorrncnt. va ser cm
bargada pel Bane Hispan
Americano i l'any 1957 va se
adquirida per JosepAlmirall fin

al 1996, en que es va posar a I
venda.

Belzunees, airactius com "el d
'tenir uns espais singulars, am
estruetures própies, molt dife
rents de les d'un pis, els terres d
terra cuit són calíds i no són bru
ts. Són cases més calides i mé
fresques que un pis". Alguns ele
ments importants a tenir e
compte són l'estructura de la cas
ientre les inversions necessárie:
canviar íntcgrament le
instal-lacionselectriques, d'aigu
i la calefaeci6. El millor. scgon
BclzIIIlCCS, "es dcixar-tc nconsc
llar per un prol'cssional i ter un
nona I'~stauruuló", til CClI1CCpt
restauract». I'C"(l, és difllrcllt L

de reformu. "No cal endcrrocnr
ho tct, sinóconscrvnr aquclls de

ments propis de 1:1~¡¡sll.Ct~c qu
ésbarat comparar amo el cost ¡I,
1,',\('ttSC,\ttplIl'clladt"",


