
VILANOVA

JMATGE DE LA COMARCA

Can Cabanyes, casa nadiua del poeta
Manuel de Cabanyes

Jordl Casas
Avui la Imatge de la comar-

ca la dediquem a una casa
pairal de Vilanova, can Caba-
nyes. El motiu: I'aniversari de la
mort del poeta Manuel de Caba-
nyes esdevinguda un 16d'agost
del 1833. Va succeir a la masia
d'en Parellada. Només tenia 25
anys. Moria, com s'ha repetit
sovint, prematurament, i deixa-
va interrompuda una carrera li-
teraria prometedora. La vida del
poeta havia comenc;at el 1808
en aquesta casa de la fotogra-
fia, que té el portal principal al
carrer Cornerc i una tacana late-
ral a la placa de les Cols, indret
ciutadá al qual dóna distinció,
juntament amb el Casal del Fo-
ment i, també, per descomptat,
la casa Galceran que té esgra-
fiats deguts a Háfols.

Aquesta gran casa d'época
es va alear, a finals del segle
XVIII darnuntdel solar que havi-
en ocupat 'quatre petites case-
tes desiguals', segons esta es-
crit. Aquestes cases havien es-
tat propietat de Josep Fuster del
Cantó, avi de uorenc de Caba-
nyes i Fuster, promotor de la
nova construcció, segons ava-
len les seves inicials en la llinda
de la portalada. Aquest Caba-
nyes va ser el primer Cabanyes
vilanoví. El seu pare, també
Llorenc;de Cabanyes (Boet) vin-
gué a Vilanova (no se sap el
perqué) procedent de la pobla-
ció d'Argentona on els Caba-
nyes tenien les arrels históri-
queso

El nou arribat a Vilanova es
va associar amb el seu sogre,
un home dedicat al cornerc ex-
terior. El fill va heretar els nego-
cis i les riqueses, i així va poder
aixecar la casa de la Imatge,
comprar la vella masia d'en Pa-
rellada, substituint-Ia per una de
nova, i, entre altres propietats,
va fer-se amb una gran hisenda
a la Granada del Penedés. Al

cementiri d'aquesta població el
1833 es va enterrar el cadáver
del poeta. El pare del poeta
moria el 1814.

A la planta noble de la casa
-el primer pis- encara hi ha el
dormitori-alcova on va néixer el
poeta. No s'hi conserva el llit,
pero si que a les parets de I'es-
tanca perdura I'antiga decora-
ció de relleus i daurats. A les
habitacions contigües, també es
conservenpintures murals i gri-
salles. Per altra banda a la plan-
ta noble sobta que de les dite-
rents estances que hi ha cap té
l'aparenca d'haver estat la cui-
naoOn cuinaven els Cabanyes?
Sembla que hi ha una explica-
ció, la cuina era a la casa del
costat, la número dos de la pla-
«a de les Cols, que, juntament
amb la que té el número tres
havien estat propietat deis Ca-
banyes. Quan fa uns anys
aquestes dues cases es van
vendre, els Cabanyes es van
quedar sense cuina.

A can Cabanyes s'hi entra
per una gran portalada quedóna
accés a una entrada amb sostre
de volta catalana. Avui, en
aquesta entrada, s'hi pot veure
un vell carro sitqetá salvat de la
destrucció pel Gremi de Cons-
tructors, fins fa poc, propietaris
de la part més gran de la casa.
L'escala que puja fins al cancell
de la part noble és senyorial i de
pedra. A partir d'aquest punt,
I'escala és més senzilla i puja
ñns al segon pis, on no hi ha res
destacable, pero hi varen estar
un conegut capellá i, molt des-

La casa ha estat
seu, fins fa poc,

del Gremide
Constructors

prés, va ser ocupat per un partit
polític. Al costat del repla del
primer pis, existeix una porteta
que era I'entrada del servei do-
rnestic, Per aquesta porta en-
traven indirectament a la part
noble i accedien a una modes-
tíssima escala de servei que va
de dalt a baix de la casa, des
deis antics cellers o cotxeres
ocupades per botigues, fins a
les golfes. A can Cabanyes
aquestes són árnplies. Són ea-
racterístiques les seves obertu-
res ovalades. En aquest 1I0cs'hi
podien trobar bastants exem-
plars delllibre Fábulas poéticas
degut a un altre Cabanyes es-
criptor, posterior al poeta,
Llorenc; Cabanyes i Olzinelles.

Segons algun autor, a la fa-
cana de la casa, al seu dia, hi
podia haver hagut esgrafiats, a
sernbtanca deis que, fins no fa
molt, hi havia -molt perduts- a la
casa veína de can Coloma. De
I'exterior de can Cabanyes cal
destacar la profusió de pedra a
I'angle de la cantonada, al marc
deis balcons del primer pis i, .el
més sobresortint, aquest gran i
únic guardacantó pels carros,
que diuen que representa un
cap d'animal.

També cal fer esment de la
tribuna de fusta, molt rornánti-
ca. Fins a la restauració de la
facana que va realitzar el Gremi
els anys 1990-1991, entre dos
balcons propers a la tribuna va
romandre una gran placa, que
recordava el naixement del po-
eta en aquella casa. Era una
placa col-locada e11890, durant
els actes del descobriment de
restatua del poeta a I'entrada de
la Biblioteca-Museu Balaguer.

Després de les obres va ser
substituida per una més petita
de marbre negre i que reprodu-
"lael mateix text en castella que
la placa anterior. Aquest fet va
provocar algunes protestes que
no es van apaivagarfins el 1997

quan es va posar I'actual, sem-
blant a altres plaques que s'ha
posat, els darrers anys, a cases
de vilanovins il·lustres.

Quan el 1953, les despulles
del poeta van ser traslladades
des de la Granada a Vilanova,
la comitiva fúnebre, camí del
cementiri, va passar i va aturar-
se davant d'aquesta casa que,
curiosament, és en un carrer
que no porta el nom del poeta
com semblaria el més logic.
Aquesta anomalia la va voler
corregir un escriptor vilanoví
durant la commemoració del
centenari de la mort de Manuel

de Cabanyes, I'any 1933, pero,
com és evident, no ho va acon-
seguir, seguint el poeta donant
nom a un altre carrer de
Vilanova. Per acabar, direm que
aquesta casa que semblaria la
seu ideal per a una fundació
dedicada a I'estudi del poeta i
més extensament del Roman-
ticisme, va ser la seu, fins fa
pocs mesos, del Gremi de
Constructors de la comarca,
que la va comprar, juntament
amb els botiguers de la planta
baixa, el 1978 a la família de
Rosario de Cabanyes Santa-
cana i fills.
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La casa pairal deis Cabanyes s'obrirá
al públic com a centre d'activitats diverses
L'ernpresária vilanovina que ha comprat I'edifici vol cedir una part de I'ús a la ciutat

GUILLEM MERCADER

L'ernpresária vilanovina
Isabel Rigol, la nova propieta-
ria de la casa pairal deis Caba-
nyes, a la cantonada entre el
carrer cornerc i la placa de les
Cols, té la intenció d'obrir I'edi-
fici al públic i oferir la possibili-
tat d'organitzar-hi conferenci-
es, xerrades o altres activitats
culturals i cíviques. De rno-
ment, durant els dies de festa
major s'hi ha col·locat un petit
mercat c'objectes d'artesania
que ha perrnes visitar la casa
on va néixer el poeta Manuel
de Cabanyes.

L'edifici va ser construrt a
finals del segle XVIII per
L1orenc;de Cabanyes, pare del
poeta. Conjuntament amb la
casa Papiol i alguna altra, és
una mostra de com vivien a
ciutat les families benestants
de l'epoca, Els Cabanyes dis-
posaven d'un altre edifici em-
blernatic de la ciutat, la Masia
del mateix nom, lIigada a la
producció agrícola, especial-
ment de la vinya. L'edificació,
que té fac;ana al carrer Cornerc
i a la plac;a de les Cols, destaca
pel seu volum cúbic coronat
per una cornisa i uns caracte-
rístics ulls de bou elíptics, que
donen Ilum a les golfes. Al se-
gon pis de I'edifici hi va estar
ubicat fins fa pocs mesos el
Casal Francesc Macla, seu
d'Esquerra Republicana de
Catalunya.

L'interior de la casa manté
el carácter de l'epoca, com ha
pogutcomprovarel DIARI. Les
pintures amb tela a les parets
i als sostres de les sales prin-
cipals, amb motius rnitoloqics i
clares rernínlscencies neo elas-
siques, es troben ben conser-
vades, malgrat que el mal es-
tat de les bigues del segon pis
fa perillar la seva conservació.

La presencia de terrnits i

corcs en aquestes bigues obli-
gara a canviar-Ies, operació
no gens fácil, ja que les pintu-
res del sostre hi pengen direc-
tamen!.

La propietaria de I'edifici ja
ha demanat pressupost a un
arquitecte per tal de fer les
reformes, que haurien d'inclou-
re també la rehabilitació d'al-
tres dependencies de la casa.
La teulada i la fac;ana de I'edi-
fici van ser reformats fa tres
anys, després d'una ordre
d'execució municipal.

La primera planta de I'edifi-
ci, on es troben les pintures i
els principals ornaments pro-
tegits, també ha de ser objecte
de reforma. La restauració de
les pintures, la majoria de les
quals han perdut el seu color,
és una de les prioritats de la
reforma. Isabel Rigol explica
que caldra contactar amb per-
sonal especialitza!. Encara
s'ha deler un treball d'inves-
tigació pertal d'esbrinar amb
quines técniques caldrá tre-
ballar-hi, explica la propieta-
ria de I'edifici.

Isabel Rigol lamenta que
no s'intervingui preventivament
en els edificis histories. En
aquesta casa no s'hi ha let
res fins que no ha estat es-
trictament necessari, expli-
ca. I ara hi ha problemes,
agreujats per la humltat, que
són molt difícils de resoldre.
No obstant aixó, l'ernpresaria
manté la seva voluntat de re-
formar can Cabanyes.

L'edifici és una
mostra de com

vivien les classes
benestants

Estances del primer pis. És la part noble de la casa

Isabel Rigel, a la cambra en va néixer Manuel de Cabanyes. L'edifici manté ·els ornaments FE.LIX

FELlX Blgues mal meses del segon pis. S'han de substituir FEUX


