
Justificació previa 

o m'ha estat fácil de decidir-me per la casa 
de Gaziel, a l'hora d'escülUr--ne una altra, 

amb protagonista, de Sant Feliu de Guíxols. El personatge, i la 
familia, s'ho valen. El problema, pero, era la casa, perqué 
Agustí Calvet i Pascual es va estar en mes d'una. Va néixer 
l'any 1887 en un habitatge del carrer del Malí. Bis primers 
anys de la seva infantesa els va passar en un edifici del carrer 
de la Processó (avui de Maragall). 1, for^a després, va estiuejar 
en diferents domicilis, com el del carrer del Raig o el de Sant 
Pere. El tema, dones, se'm presentava f()r9a complicat, si 
tenim en compte -a mes a mes- que el seu avi, Agustí Calvet, 
se'n féu bastir una altra, magnífica, al mateix Passeig, que feia 

cantonada amb Sant Lloren^. Pero d'aquesta darrera, Gaziel 
no en va poder gaudir gens. 1 ho lamentava així, en una carta 
a Tamic Mariá Vinyes -el gran pianista guixolenc- l'any 1951: 

«Ai, aquella caseta tan bufona, i tan sólidament construida 
peí meu avi Calvet! Es una de les espines que porto clavades al 
cor. El meu pare que tenia per St. Feliu una aversió inexplicable 
-l'aversió monstruosa del fiU que ha avorrert la mare (i, no obs-
tant, allí va haver d'anar a morir, si us plau fer for^a)- se la va 
treure materialment de sobre tor just heredada. La vengué a 
l'Ernest de l'antiga "Marina". 1 saps per quan? Dones per vint 
milpessetes!, que ademes no necessitava per res»(l). 

Aquesta casa, que avui ja no existeix, va ser projcctada 
per un mestre d'obrcs membre de la seva familia, Pere Pascual 
i Baguer, l'oncle de Gaziel, el mateix que abans havia fet al^ar 
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la casa del carrer de la Proccssó, també per encárrec del 
mareix avi Agustí. 1 es d'aquesta darrera que parlaré, en consi
derar-la jusrament com la casa en qué Gaziel i la seva familia 
-la mare, Enrica Pascual i Baguer, i els dos filis: Enríe, el gran, 
i el menut Agustí- van passar els millors anys de la seva vida. 
Era, dones, en temps de la bona época deis burgcsos guixo-
lencs, quan els negocis de! suro els donaven diner fácil en 
excés, i a molts carrers de Sant Feliu -no solament al Passeig-
es bastiren edificis singulars i ben fets. De manera que -sobre-
tot durant el període 1895-1910- sorgí una arquitectura solida 
i digna, de la qual cada vegada ens en queden menys mostres. 
Un deis artífexs d'aquella esplendor constructiva va ser Pere 
Pascua! (1848-1926), juntament amb Guitart, Almeda, Casa-
mor, Félix de Aíúa, Vega, etc. Pascual, que posseía el títol de 
mestre d'obres per l'Académia de Belles Arts de Barcelona 
(1868), coneixia perfectament la realitat de l'ofici, que havia 
heretat del seu pare, i la racionalitat constructiva. (També el 
seu germá Míquel en fou, de mestre d'obres. Pero, per ail5 que 
l'hereu només era un, el germá petit bagué d'exercir la seva 
professió a THavana -!a casa/museu de Hemingway és obra 
seva-, on havia nascut l'ávia Agustina del Rosario Daltabuit). 

Dones bé, ToportuniCat de donar a concixer una pe^a signi
ficativa de l'arquitectura d'aquells moments i, alhora, del mestre 
Pere Pascual -l'oncle «bon jan i pintoresc», segons Gazie!- ha 
estat decisiva per a fer-me sortir de la meva indeeisió. 

Breu historia 

L'avi de Gaziel, Agustí Calvet i Serra, entre 1870 i 1880 
es va anar fent amb cinc finques del carrer Nou de Sant 
Ramón (avui Ángel Guimerá, o de les «banyes») i del carrer 
de la Proeessó, que l'any 1880 va fer enderrocar per a edifi-
car-hi de nou una casa i una fabrica de 580 mctres quadrats. 
El projecte de construcció, signar per Pere Pascual, s'aprová 
el 7 d'abril de l'esmentat any. «La casa amb el seu jardí annex 
es componía de planta baixa, dos pisos, golfes i terrat; amb 
una superficie total de 302 metres quadrats». Son les fredes 
dades de l'escriptura, que Gasiel omp!í -amb tendresa- de 
vida i d'abundáncia en e¡ seu record: 

"El cert és que els meus pares, burgesos benestants, quan 
varen casar-se no tenicn mes que Ilums i palmatories. I fins 
quan, ja traslladats en una casa magnífica del carrer de la Pro-
cessó, hi ínstaMaren el gas, aquest era cosa de luxe, que només 
s'encenia al vestíbul (si hi havia visites), al menjador, al saló i 
a la cambra d'estar, on la meva mare reunía el seu estat major 
de considores, planxador&s, rentadores, etc., per passar-hi el 
rosari les vetUes d'hivern; a l'estiu, es passava a la galería 
vídrada, entre refilets de canaris, cardínes i verdums. Per a les 
cambres de feinejar, com ara la mateixa cuina, el safareig i el 
rebost, encara només servíen els gresols, Uumeneres i llánties. 
Aquelles cases com la nostra eren menudes autarquies, proveí-
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des en gran de tot el que calía per a viure mesos i mesos. 
Nosaltres ja compravem, pero, la roba blanca, que la meva 
avia materna, ajudada de les seves filies i el servei femení, 
encara manava teixir amb el fil que les dones de casa filaven, i 
d'on sorrien tots els Uen^ols, coixineres, les camises i els eixu-
gamans. Les confirures per a tot Tatiy eren fetes aixf mateix a 
casa, com les conserves d'anxovcs, bolets, moixernons i her-
bes remeieres. A les golfes, que eren immenscs, bi havia un 
munt de patates i cebes, i els forcs d'alls, amb alguna Uampant 
penjareila de hitxos, fcien com un bosc massa flairós, que calia 
airejar per les cspitUeres de sota la teulada. De rebostos -a mes 
del celler per al vi-, n'hi havia sis o set: per al carbó i la lien-
ya; per a roli, dins d'uncs immenses gerres de Quart; per a la 
fruita seca, els pcbrots i les patates; i el mes envejat de tots, 
dedicat al porc i els seus saborosos productes: pernils, botifa' 
rres negres i blanques, Uonganisses, cansalada Uisa i viada, 
orella, cap-i-pota i embostes de greix, també engerrat, formant 
agudes i blanques pirámides. El galliner i el coniller, al fons de 
la profunda eixida, eren com un arraval pie de vida menuda, 
d'escataines, corredisses i quiquiriquics»(2). 

La construcció d'aquesta casa que Tescriptor guixolenc 
evoca molt després, l'any 1883 ja era acabada, i hi vivien els 
avis. Sis anys mes tard, el pare la donii al seu fill Josep Calvet 
i Daltabuit, amb permís per tancar totes les oherturcs que 
comunicaven la casa amb la fábrica, que es reserva Lavi 

Agustí. «1 al cap de poc temps (d'haver nascut jo) els meus 
pares, el meu germá i jo anávem a viure en el número 28 del 
carrer de la Processó, ara canviat -amb mes escalenta que 
l'altre- peí de Joan Maragall». Un carrer que «fins Uavors 
havia estat una costa polsosa i excéntrica, que no menava 
enlloc, com que ara conduía a l'estació, es convetií en una 
via animada or\ la gent rica construí, a banda i banda, cases 
noves i bones -tant, que encara hi son-. El meu avi patern i 
el meu pare s'hi ficaren i hi anaren a viure». 

El 1893 l'avi es vengué la fábrica a Benet Planellas i 
Gruart, i el pare, la casa. 1 se n'anaren tots a Barcelona, a viure 
de renda -i molt bé, els dos homes, cada un peí seu compte. 

Així, dones, en aquella casa Gaiiel va poder viure de 
prop la festa de la inauguració del tren -estiu de 1892-. La 
joia, pero, dura poc. L'estiu següent, quan el petit estava a 
punt de complir sis anys, se n'aná amb els seus pares a viure a 
Barcelona. A Tots els camins duen a Roma descriu foruridable-
ment la seva immensa tristesa i la de la seva mate «avesada a 
viure en casa propia -una casa gran amb tres plantes, i una 
cixida-jatdí». El pare, Josep Calvet, bavia venut la casa del 
carrer de la Processó a Emili Bernich i Portó per 55.000 pes-
setes. Al seu torn, Joan Bordas i Marimón la va comprar, i de 
la seva familia la propietat passá a Miquel Villanueva i Boada 
-que en va ser el restaurador- i ais seus successors, entre els 
quals hi ha Maria Angels Sánchez i Aragón, a qui agraeixo 
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les atencions que ens ha tingut. Peí que fa ais usuaris, cal 
remarcar Testada que hi féu la familia de Lluís Casas i Vinyas. 
Avui s'hi está la mestressa i familia d'EIena Scndrós, qui ha 
tingut l'amabtlitat i paciencia d'atendre'ns. 

En í'actualitat 

De fora estant -des de la vorera del davant, al carrer 
Maragaíl-, Íes línies de la fa^ana que dibuixá Pcre Pascual 
avui es mantenen igual. Tot fa pensar, dones, que l'estructura 
de i'edifici rehahilitat no ha soferr, al liarg deis anys, cap 
transformaciü essencial. I, malgrat que la de la fábrica del 
costat -una mica deixada, també conserva la composiciü 

tragada peí mestre d'obres- és potser massa haixa i la desem-
para una mica per la banda de llevant, l'immoble forma enca
ra ¡ívui un bon conjunt amh els altres edificis que pugen peí 
carrer, també recuperats i de la mateixa o anterior época. 
Evidentment, no és la típica casa -planta baixa i un pis- de 
taper o pescador. La de Gaziel és la casa clássica de senyors 
que, en plena pujada, sobre un socol de pedra, s'alga de forma 
rectangular, alta i relativament estreta. Emmarcades amb 
muntants de pedra es veuen la porta d'entrada -amb picapor-
ta de llautó, una má pren l'argolla de trucar- i les dues fines-
tres corapletament simétriqucs i enreixades que formen con
junt amb els dos balcons de dihuix del primer i segon pis. 
Sobre sis carteMes i quatre plafons o faixes d'obra ornamen-
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tades, a les halconades, cls ferros forjats volten capriciosa-
ment i entrellacen artísticament les batanes. Tres obertures 
amb persianas de llibret igualment rectangulars i altes donen 
a!s halcons. Mes amunt, altres frisos decoratius i tres peces de 
gelosia deuen donar Uum i un xic d'aire a les golfes. Final-
ment, un aparell voladís for^a sortit corona redifici i separa 
les golfes del terral amb balustrada de cerámica. 

Ens obren la casa, a en Jordi i a mi. Darrere la porra fora
na, una segona porta de vidriera emplomada dona pas a 
Tinterior de la casa. Fulles de colors de plantes enfiladisscs 
s'arrapen ais muntants interiors, dibuixats, que deixen Uiure 
el centre formar per tires de plom i vidres llisos que permeten 
l'entrada d'un xic de claror. 

Un Uarg passadís de sostrc alt connecta l'entrada amb 
l'eixida-jardí. Una mateixa rajóla de Valencia -segurament 
de Barcelona- de l'época de la construcció recobreix i aco-
lora de blau i ocre la part inferior de les parets. A banda i 
banda -davant per davant- del corredor, es distribueixen 
les portes que donen pas a les sales. Les dues primeres 
obren, respectivament, la sala d'estar i el rebedor que avui 
scrveix de despatx. Em crida l'atenció el cassetó que guar-
neix el sostre de la primera. Les motUures i les sanefes de 
greques encerclen el floró del centre. En aquesta cambra, 
avui buida, es troba a faltar el piano deis Casas i el bellu-
gueig de les petites cantants del cor parroquial que, fa molt 
temps, hi assajaven. 
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El despatx i cdtres dependéncies de la fíihrica abandonada. 

Al mig del passadís, entrant a má esquerra, hi ha la porra 
que dona a I'escala interior, d'on arrenquen eis mes aviat perits 
esglaons de cerámica a la contrapetja i fusra al cantell que 
menen ais pisos. Un Ueuger passamá, sobre barrots de ferro, 
s'enlaira a partir del pilar d'arrencada ben tomejat amb pom de 
metal!. Després del segon rcplá, un llum antic de gas que devia 
il-luminar Péscala catalana quan la claror del cclobcrt s'apagava. 

La porta de la dreta -també al mig- dona al rebost, avui 
en funcions de traster. 

Al capdavall, hi ha la cuina i el menjador, dues sales prou 
folgades per a una familia benestant. L'interior de les dues. a 
mes, dona a l'eixida vidrada. Només les parees de la cuina total-
ment revestides de rajóla blava i l'aixeta de l'aigüera -els ansats i 
atuells penjats son inés moderns- ens recorden l'época de 
Gaziel. Peí que fa al menjador, la primera imprcssió és d'una 
freda indiferencia. El marbre negre de la llar no encesa i les 
peces d'orfebreria exposades a les vitrines encastades i amb 
miralls, sota unes grans i heroiques escenes de la resistencia en la 
Guerra del Francés, en son segurament la causa. Intentt) en va 
d'objectivar les olors. S'ensuma un ambient massa net i aséptic. 

Un gran parament de vidre obre de bat a bat el menjador a 
l'eixida coberta, on també s'hi accedeix peí passadís i la cuina. 

A la part posterior de redifici, dones, s'estructura una espaiosa 
galeria de grans finestrals d'arcades totalment envidrats d'un 
verd opac que miren al pati. De fet, la galeria funciona com a 
sala d'estar familiar, confortable i plena de llum. Finalment, 
entrem en un pati gran, amb dos til-lers i dos xiprers impressio-
nants que l'ombregen a l'estiu. Després d'uns dies d'abundam 
pluja tardorenca, el matí és ciar i frese. L'heura, encara molla, 
s'enfila per la paret mitgera que dona a la vella i tancada fabrica 
deis C!)alvet i, després, deis Planellas, on jo havia anat sovint a 
parlar amb un amic que hi treballava, al despatx amb rampa de 
melis, finestretes i un munt de capses de mostres de taps. 

Des de la part de darrere de l'edifici, veiem la galeria 
superior i les oberturcs assolellades de les habitacions de dalt, 
que donen a migdia. Al fons de la profunda eixida, avui ja no 
se senten les corredisses de l'aviram d'antany. Una escala de 
eargol -plena de mals endre^os- puja amunt, a una deshabi
tada i abandonada part de l'edifici, la darrera de la planta 
baixa. Amb gran recan^a de no poder badar per altres racons 
de la casa on Gaziel s'havia estat d'infant. ens acomiadem 
-agraíts- d'Elena Sendrós. 

Ángel Jiménez 
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