
 Col·laboració

uan els meus amics, la Patricia 
Gallego i en Jaume Recasens, 
em van comentar que havien 
llogat la Casa Magriñà, situada 
a la rambla Principal de la nos-

tra vila, per tal de restaurar-la i convertir-la 
en un establiment dedicat a l’hostaleria, em 
va picar la curiositat de la professió. El pro-
jecte semblava, a priori, interessant, però a la 
vegada el vaig veure molt arriscat i atrevit, 
si més no pels moments econòmics que es 
viuen actualment i sobretot respecte als rics 
en inversions d’aquest tipus. A l’aprofun-
dir-hi i comprovar que estava pensat en un 
concepte diferent, amb toc innovador,  fent 
un treball d’interiorisme amb cura i amb el 
respecte que es mereix un edifici  integrat 
en el catàleg històrico-artístic de Vilanova i 
la Geltrú, i, sobretot, tractant-se d’una casa 
amb història pròpia al darrere digna de l’ar-
gument d’una novel·la, vaig començar a con-
tagiar-me de l’entusiasme de la jove parella 
d’emprenedors. Quan em van demanar que 
els escrivís quelcom sobre aquesta casa en la 
qual havien dipositat totes les seves il·lusions, 
no vaig dubtar-lo. El producte final seria la 
Pizzeria-Cerveseria Gilda, nom molt atractiu, 
si més no, tractant-se d’un edifici d’aquest 
tipus.

El primer que em va sorprendre quan 
preguntava entre els vilanovins de soca-rel 
sobre la Casa Magriñà era que ningú la re-
lacionava amb l’edifici en qüestió, malgrat 
que a la façana es troba una placa  on es pot 
llegir Esperit del Romanticisme Casa Magriñá- 
Josep Mª Miró i Guibernau-1923 col·locada pel 
propi Ajuntament vilanoví; aquet fet en-
cara em va fer augmentar la curiositat, en 
aquest cas ja no d’un periodista, sinó per-
sonalment, des del prisma d’un nouvingut 
com jo. Donant les explicacions geogràfi-
ques corresponents, vaig descobrir que per 
la gent de Vilanova i la Geltrú aquesta casa 
és coneguda com a Casa Renard; inclús vaig 
poder comprovar que en el Pla Especial i 
Catàleg del Patrimoni Històrico-Artístic i 
Natural de la Ciutat figurava entre parèn-
tesi, al costat de Casa Magriñà, el de Casa 
Renard: això va ser definitiu per escriure 
aquesta breu història.

Malgrat que a partir de 1910 la crítica 
en general considera que el modernisme 
és un moviment en decadència, aquesta 
tendència arquitectònica, especialment 
fora de Barcelona, té una permanència 
molt més dilatada, principalment a ciutats 
com Vilanova i la Geltrú, on els encàrrecs 
d’edificacions per part dels denominats 
americanos,  els indians, donaven raó al fet 
que arquitectes de la talla de Josep Mª Miró 
i Guibernau, arquitecte municipal que va 
ser d’aquesta vila i també de Cubelles, 
cultivessin aquest moviment arquitectò-
nic més enllà de les crítiques dels que el 
consideraven demode. Així doncs, Miró i 
Guimbernau projectà i construí obres tan 
significatives a Vilanova com la Can Pa-
hissa o el Mercat Públic, en un espai molt 
curt de temps, incloent  l’edificació motiu 
d’aquest article, dins d’un estil inequívo-
cament modernista. L’edifici, que se sepa-
ra excepcionalment tant de l’alineació del 
carrer com de la mitgera, els diferencia de 
la resta de construccions de la Rambla vila-
novina. Aquesta obra, conjuntament amb 
l’abans anomenada Can Pahissa (1921), 
està considerada una de les més significa-
tives d’aquest arquitecte vilanoví, que va 
obtenir el seu títol al 1913 i  està recone-
gut com un dels deixebles avançats d’en 

Gaudí. Josep Mª Miró i Guibernau va ser 
arquitecte municipal d’aquesta vila des de 
1917 fins a la seva jubilació. Altres obres 
destacades d’ell podríem nomenar: el Pòsit 
de Pescadors, les Escoles Graduades (1932) 
o la urbanització Ribes Roges. També va 
projectar amb molt d’èxit, fora de la seva 
ciutat obres tan importants com l’Hospi-
tal-Asil de Granollers, un conjunt d’edificis 
articulats a l’entorn d’un gran pati i consi-
derat una obra magna.

Però, tornant al fil del que ens ocupa, 
la construcció de l’anomenada  Casa Ma-
griñà va ser encarregada pel matrimoni de 
forners vilanovins Isidre Magriña i Àngela 
Sanromà; ell era fill primogènit d’Isidre 
Magriñà i Recasens i de Rosa Mercader i 
Dalmau, mestres forners, i ella pubilla 
d’una molt anomenada família vilano-
vina coneguda per Cal Paella, importants 
comerciants i majoristes d’olis. La parella 
va fer gran fortuna, tant per herència fa-
miliar com pel benefici del negoci propi, el 
forn instal·lat al carrer Correu i, llavors, el 
més important i preparat tècnicament de 
Vilanova. Part de la seva fortuna aconse-
guida la van invertir en diverses propietats 
a la vila, una d’elles la Casa Magriñà (1923),  

que estava destinada al primogènit de la 
parella, Joan Magriñà  (1903-1995), famós 
ballarí i coreògraf  que va arribar a ser pri-
mera figura del Gran Teatre del Liceu fins 
que es va retirar al 1957. Joan Magriñà no 
va arribar pràcticament a viure en aquesta 
casa, sinó que  ho feia en un altra casa als 
afores de Vilanova coneguda com a Masia 
Nova, juntament amb el seu germà Isidre, 
metge de professió, casa en la qual va morir 
el 1995.

Durant la Guerra Civil, la propietat es va 
lliurar dels saqueigs i confiscacions pròpies  
d’aquells primers dies de revolució, gràcies 
a dues circumstàncies excepcionals; la pri-
mera, perquè l’arquitecte Miró i Guimber-
nau ocupava el càrrec de cap dels serveis 
d’Arquitectura del departament de Cultura 
de la Generalitat durant el període de la 
Guerra Civil, i l’altra per la figura del seu 
propietari, el ballarí Joan Magriñà, que per 
aquell temps realitzava gires per França 
per compte de la Segona República, junta-
ment amb la cobla Principal de Barcelona, 
donant suport a la defensa de la legalitat 
republicana enfront a l’aixecament del ge-
neral Franco. Va ser a la dècada dels anys 
cinquanta quan la Casa Magriñà va comen-

çar a ser coneguda per tots els vilanovins 
com a Casa Renard, arran que la llogués per 
establir-se com a dentista el senyor Renard. 
Al jubilar-se, la consulta la va continuar el 
seu fill, Armand Renard i Vidaller, igual-
ment metge estomatòleg, qüestió que va 
fer que la casa continués sent coneguda 
popularment com a Can Renard. El fet que 
el 17 de desembre de 1985 Armand Renard 
fou assassinat en estranyes circumstàncies 
en una altra clínica dentista que tenia al 
carrer Aribau de Barcelona,  va fer augmen-
tar la llegenda i que l’originària Casa Ma-
griñà es convertís definitivament en Casa 
Renard per a tots els vilanovins.  A partir 
d’aquí, i fins avui, l’edifici va entrar en un 
procés de decadència. Diversos van ser els 
negocis que van ocupar les seves històri-
ques parets: un restaurant, una immobili-
ària, un notari, entre d’altres, fins que un 
bar pakistanès va acabar definitivament 
amb la bellesa arquitectònica d’aquella 
originària casa senyorial. Ha ha hagut de 
ser després de molts anys que la iniciativa 
d’una jove parella de vilanovins ha recupe-
rat, amb el seu esforç, la brillantor d’una 
obra d’art arquitectònica de la  vila. Ara, 
sort a la Gilda.
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