
ACTUALITAT DE
L'ANTIGA MANSIO

CAN COLOMA

Antoni Pujol i Bernadó, un
vilanoví amant de la nostra historia,
escrivia a la revista Folklore,
apareguda poc després de la guerra
civil, que el Círculo Católico, a
primeries de segle, estava domiciliat
a Can Coloma, edifici entre mitgeres
a la cantonada deis carrers de
Comen; i Sant Pere. Més tard s'hi
hostatjá la Rectoria de Sant Antoni,
seivint després com a part del Col-
legi de Religioses de la Companyia
de Santa Teresa de Jesús, ubicada
en la Rambla Principal.
Posteriorment hi hagué el Sindicat
de la C.N.S., i actualment,
l'Agrupació Excursionista Talaia.

Can Colorna -on es podria
escriure algun retall de la historia de
Vilanova a partir de 1774- té un
valor tipoloqic tal com lIegim en el
lIibre El Baix Penedes i el Garraf,
editat I'any 1991 pel Departament
de Cultura de la Generalitat de
Catalí:mya.L'edifici consta de planta
baixa i dos pisos. Té quatre crugies
a la facana principal i cinc a la late-
ral. Les facanes presenten a la
planta baixa uns portals allindats
(molt modificats) i un are rebaixat, el
del vestíbul d'accés. Els balcons, de
dimensions decreixents en alcária,
són allindats. A I'angle de la primera
planta hi ha un balcó que fa
cantonada.

Ens toca de dir que a I'interior
de l'edifici es conservaven pintures
a les parets i sostres, que dataven
del segle XVIII, així com també
altres esgrafiats. Hi havia una
capella. Rernarquem.vperó, que a
les baranes deis balcons hi ha uns
treballs de-forja, per 'cert de gran
qualitat artística, i un dr,c a la
cantonada. Altres escuts de ferro

Una col.laboració periodística
sobre els oñgens del nostre local social

forjat presenten unes
característiques originals, amb dates
del 1774, 1787 i 1783.
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L'epoca de construcció de
Can Coloma correspon al temps on
també s'edificaren altres rnansions
de veritable prosapia, com la Casa
Font, ernplacada en un lIoc proper
al Portal del Nin; Can Vidal i Mas-
caró, a la Plaga deis Cotxes;
ambdues són del 1785. Can Papiol
(avui Museu Romántic), el 1790,
seguint al segle següent Can
Manuel Olivella, el 1861; Casa
Sama, el 1862; Can Ramona (casa
de les columnes trencades), el
1860, al carrer deis Caputxins; Can
Roig (avui Casa Mila), també al
mateix carrer, el 1884. Destaquem
la Casa Font i Gurná, construida el
1791, i que ha servit de seu de
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Jutjats; Can Junqué i Escofet (avui
Col.legi de la Puríssima), el 1884, i
Can Cabanyes, on el 1808 hi va
néixer I'anomenat Cigne de la
Poesia. Tornant a I'antiga casa
coneguda per Can Coloma, cal
assenyalar que seguint la dinámica
del temps que ho transforma tot, als
nostres dies l' Agrupació
Excursionista Talaia hi ve
desenvolupant unes tasques
positives, tota vegada que I'activitat
cultural i esportiva serveix per a
formar una joventut plena
d'esperances i de lIoables inicia-
tives. En l'Assemblea extraordinaria
de socis per a la compra del seu
local social, celebrada el mes
d'octubre, s'inforrná de les
condicions per a poder assolir
plenament els drets d'adquisició
d'aquell local. Sobre aquesta
qüestió i altres d'interés, lIegim a la
rnateixa revista Talaia "que els
socis donaren suport majori-
táriarnent als criteris de la Junta". .

Aprofitant el tema que hem
escollit avui, voldríem fer una petita
aproxirnacióa I'arquitecturacatalana
que ens endinsa per un passat on
també hi havia creacions artístiques
d'indubtable válua. Tal com escriu
Maria Carme Farré i Sanpera, "les
experiencies de cultura i d'história
que traiem del nostre passat, no
ens han de fer caure en el
cofoisme, sinó en un coneixement
progressiu de les creacions deis
nostres avantpassats, que ens ajudi
a arribar a la contemplació crítica de
I'art i del seu entorn".

Jaume Barbera

(Col.laborador habitual del
"Diari de Vilanova")
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