
L
^ avLii anomenada 
y Casa Vincke 

ocupa una illa de 
reixamplc palamnsina, 

^ enrri? l'avinpuda Prcsidenr 
Macia -pupularmcnt carretera de Sant 
Fcliu-, el carrer Lope: Puígcerver -el vell carrer 
deis Aliats i, per alguns, carrer del mig; «el mig» -perqué es 
troba enrre la carretera i el passeig-, el carrer Avió i el carrer que 
porta el nom del personatge que tractarem: Enríe Vincke. 

La casa de Miquel Gubert 

L'eixample o barri de la platja, amb carrers paraMels i per-
pendicuiars a mar va obrir-se Icntament durant la segona mei-
tat del segle XIX de la ma de i'arquitecte Martí Sureda i Deulo-
vol, formant-se illes ampies, suficients per cohrir les necessitats 
d'instaldacions industriáis i de construcció d'hahitatges. En 
una d'aquestcs illes, Tantetiorment esmentada, l'industrial 
surer Miquel Gubert i Llenas va íer construir, a príncipis de 
segle, la casa de la qual volem parlar. Inici^lmenc, la casa tenia 

només planta baixa i primer 
pis, i s'acabav'a amb una teu-

lada de pissarra. Si bé bavien 
existir tütografies d'aquest primer 

aspectc de la casa, no han po^^ut ser 
ocalitzades. Segons una anécdota trans-

mesa fins aviii, la casa va ser considerada ben 
perita per un altre industrial surer de la vila, Martí Montaner i 
Coris, el qual era el propietari de la magnífica Turre Montaner 
situada al passeig i que podem imaginar-nos a través de les 
fotos de l'época. 

L'aspecte actual de la casa, amb els dos pisos, ha de datar 
entre els anys 1910 i 1912. Ben aviat, dones, sembla que 
l'opinió del senyor Montaner va prevaler; a la familia hi 
havia nens, els filis de Zoilo Costart Calvet i Joana Gubert 
Garrell, la filia de Miquel Gubert, i l'espai es va fer escás. Els 
Costart van ser els amos de la casa fins després Je la guerra. 
L'any 1940, la propietat va ser veñuda a Enric Vincke 
Wischmeyer, industrial de la vila, la casa de la ijual havia 
estar totalment destruida pels bombardeigs durant la guerra. 
Es per aixü, dones, que avui es coneix com la Casa Vincke. 
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La familia Vincke 

El fundfidor de la tahrici Vüicke era alemany, nasciiC a Osna-
hrück, el 28 de íehrer de 1871. De ben jove, l'any 1890, VA arribar 
a Sant Feliu de Guíxols com a representant i viatjant de l'empresa 
surera Beixler instaMada en aquesta iocalitat i prtipietat ilVina 
familia alcinanya. Conjuntamcnt amb un alrre jove aleinany, Pan 
Meyer, i un palafrugellenc, Joan Miqíiel, \'an separar-se de 
l'empresa alemanya i van crear la industria surera Miquel, Vincke i 

Meyer, pels \'oks de 1900, amb despatx a Sant Feliu de Guíxüls i 
fabrica a Palafrugell. L'agost de 1912 va entrar a treballar a 
l'empresa un cnginyer procedent de Barcelona, Josep Ma. 
Manich, el qual tenia la [licencia, adquirida a París, per fabricar 
una no\'etat a Espanya: els tubs metál-lics flexibles. Dins els locáis 
de l'empresa surera, dones, van comeni;ar les acti\'itats metal-lúr-
<iiques que han anibat fins els tiostres dies. El petit taller del sen-
yor Manich va separar-se de la fábrica de suro l'any 1916 i 
s'installa encara a Palafrugell, al carrer Sane Sebastia. 
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A pLirtir Je 1929, ¡iproxiuuKLiiiiL'nc, el senyor Vincke va 
traslIiíJar-sc a viiirc definitivamL'nc a Palamós. Des de teia iins 
tres o qiiatre anys era el director de la tabríca que l'enipre.sa 
americana AiiistRing tenia a Palamós, la qiial s'havia instal-lat 
a Palaíruyel! i Palamús Jesprés de comprar Manuíacruras de 
GircKoSA, propietat de Mique! i Vincke, TI Pálaínigeil i de la 
Qircheni Internacional, a Palamós. Per compatibilitzar les dues 
feines, dones, li va ser mes tacil trasllatlar el petit taller de tubs 
mctaldics flexibles; la qual cusa va ucórrer el tcbrer de 1930. 

Oes de Ihivors i tins la data de la seva iiiort, el i O de 
desembre de 195S, Enríe Vincke \'a resii.lir a Palaniús, excep-
taant iins iiiesos tl'estatla a Ni(¿a al final de la ,L;uerra civil 
espanyola. La torre on havia visciir des t[iie s'ha\'ia trasllatlat. 
situada aproximaJamcnt entre els actuáis carrers I 1 de 
Setembre, Non i Batería \'a ser totalment destriikla i.liinuit la 
guerra, el no\'embre de 19i7- Un cop reestablerta la normali-
tat, la familia Vincke necessita\'a una casa sLiticicotmenr 
amplia i d'acord amb el seu rang social, i la va trobar. 
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Així dones, a partir de 1940, la que era una de les poques 
cases grans de Palamós i que s'havia conserva! miraculosa-
ment intacta va passar a mans de la familia Vincke. Enric 
Vincke era vidu en aquelis moments i havia tingut quacrc 
filis: Marcial, Heini, Ma. Lluisa i Grau. El primer havia mort 
ja per aquelles dates, i la resta van criar-se básicament a Bar
celona. Enric Vincke \'a fer sempre constants estades de cap 
de setmana a Barcelona. El seu fill Grau, continuador de 
l'empresa, va \'iure a la casa fins la seva morr, l'any 1978, 
renint, pero també, sempre domicili a Barcelona. 

La planta baixa 

L'entrada principal de la casa és peí carrer Lope: Puigcer-
ver, a través d'un portal de ferro. Pero és i ha estat una entra
da poc utilit:ada; la petita porta de l'avinguda Prcsident 

Macla, ais darreres de la casa, ha estat i és el veritable punt 
d'entrades i sortides. Pero, per una \'eyaüa, utilitzem la porta 
principal. Després de pujar set escalons de marbre entrem a la 
casa. Tot just entrar, a ma dreta, crobem el menjador, una de 
les peces principáis de la casa. Una petita taula ox'alada, cadi-
res amb el respatller de rcixeta, la xemeneia de inarhre blanc, 
la lampada d'aranya i a la lluminosa yaleria, una tauleta poli
cromada, un deis mobles mes interessants de la casa. 

JiEst a j'altra banda de ¡'entrada, la sala d'estar, una hahita-
ció, arreglada segons les necessitats de Tactua! propietaria, on 
desen\-olupa la \'ida. Una llar de foc, aquesta de marhre fose, a 
sobre un quadre del pintor Baldomcro Galofre amb laia pintu
ra fiyurati\-a d'un paisatge llunya: la Pampa Ar^íentina. A 
banda i banda, en uns prestatges tancats amb vidres, records, i 
una petita coldecciii de vanos. A l'altra paret, els retrats 
d'Enric Vincke i tlel seu Hll Grau, uiarit de Tactual propietaria 
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de la casa. El sastre t?s un deis diversos decarats de la casa amh 
arcesonac de guix. 1 Cambé un taller de i;aleria, raneada per 
vidres, amh surtida directa al jardí, per on entra un hon raiĵ  de 
Ikim. Antiyamenr, la íialeria de la planta haixa no era raneada, 
sino directament a Taire lliiirc, sense la vidriera actual. 

Escala, barana i vitrall 

A continiiació del petit rehedor per on hem entrar, tu)-
beni l'aiiipli reparridor on s'obre i'cscala i.]iie paja al primer 
pis. L'cscala és de marbre blanc, coberta per una carita \'er-
melia. La barana és, sens dubre el mes espectacular, de ferro i 
passama de fusta, s'acaba en el primer repla amh uns caps de 
dragons, la cua deis quals constirucix la barana del primer 
rram. No coneixem res del seu orii:;en, només sabem i,|ue la 
barana és així des que exisceix la casa. Al repla, en ean\i, hi 
ha l'empremra mes palpa
ble tlel pas del senyor 
Vincke per la casa: el 
vitrall que ell mareix 
va encarroñar a un 
artesa de Barcelona, 
segons la signarura del 
vi tral l : Camalú, del 
carrer Ausias March, 
núm. 3. El virrall de 
colors verds, marrnns, 
blaus i groes és la pela 
d'un suru; és, per tant, 
la mes clara moscra de 
r i i r igen indusrrial 
d 'Enric Vincke i, 
cur iosament , rambé 
del primitiu constructor 
de la casa. A la galería de 
la sala d'estar podem obser
var unes quances fotos de 
sures i de la pela, fotos que 
molr possiblement podia 
haver utilitiat I'arresa del 
vitrall. 

Abans de pujar al pri
mer pis, a l'altra banda de 
l'escala í del repartidor, rrobem dues estances mes: la cuina i 
una hahitació, ara amh armaris, planxador, sala d'estar, utilit-
zada básicament peí servei, 1 tot seguit l'entrada del darrere, 
per la carretera de Sant Feliu. 

Primer i segon pis 

Pugem al primer pis; després del repla del \-itrall, l'escala 
es parteix en dos trams, i arribem a un ampli repartidor. A la 
banda nord, de la carretera, hi trohem dues habiracions senzi-
lles, una de les quals ré rambé un escalti^'^anxes, de marbre 
blanc. Al mig, una cambra de bany. A la banda de mar, les 
dues habitacions mes bones, totes dues donen a l'allargada 
galería que hiiiii pot observar des del carrer López Puigcerver. 

Foto de bnna part Je la lamílivi Vincke. Asseguts, coment^ant per l'esque-
rra: Emi Brande, dona de Marciii! Vincke, un deis filis, i ja \'ídu-i en el 
moment de la foto; Estevc Galofre, niarit de Ma. Lluísa Vincke, la i.|ual 
és la següent a la dreta; a continuacin Enríe Vincke, Editb, dona de 
Heini Vincke el qual és el daner íisse<íut. Drets, comenî anc per l'esque-
rra, Jnrdi Galofre, fíll de Ma. LluTsa i tl'Esteve; al aiiy. Vera Vincke, 
filbi de Heini i d'Edith; per i'ilrim, Gniii Vincke, Takre lili, el qual \'ii 
\'iure a la casa; la seva \'ídua n'és l'Lictiial propietaria. 

Una d'elles és la que va ocupar Enric Víncke els darrers anys 
de la seva vida, senzilla. també amb xemeneia de marbre 
hlanc. Al mi^, una hahitació d'armaris i l'altre costat, la cam
bra del matrimoni del senyor ürau i la senyora Hildegard, 
ai.]uesra darreni. Tactual propietaria. 

Fins aqin' hem resse.t̂ iiit les habiracions de la primitiva casa, 
Testructura de la qiial data ¿c<. de la construcció inicial, el 1900, 
aproximai-lamenc. El mes caracccrfstic son rres elemenrs: l'escala 
descrita, les ahundants xemeneies, envoltades de marbre impor-
tat d'Anglaterra per la familia Guhert i els sostres teginats de la 
sala d'estar, menjador i de la j^aleria de dalt. 

El segon pis és ben Jiferenr, absolutament senzill. La seva 
finalitat inicial, habitacions per nens i pe! servei, és ben pale-
sa. A la banda de mar, consta de tres habitacions, les quals 
dtinen a un baleó sobre de la galería del primer pis. En una 
d'aquestes habitacions es conserven els crofeus de caga de 

Grau Vincke i la seva espo
sa, bons afeccíonars a la 

caija, els quals es tras-
Uadaven st>vinr a una 
tinca rústica de la .seva 
propietat a la provin
cia d'Osca. Completen 
el segon pis tres cam-
bres de dormir iiiés 
una cambra amh arma
ris i Uibreric^ i un 
bany. 

El jardí 

1 la casa no seria 
completa si no descri-

\'íssim el jardí que 
Tenvoira, esrenent-se cap 
al carrer A\ ' ió, habi ta t 
i.|uotidia deis dos gossos de 
ripus cai;ador que ens 
recorden també Tafecció 
preferida de Grau Vincke. 
Diferents tipus de palme
res son els arhres mes 
ahundants; al mig una oli

vera, diversos xiprers, una zona de rocalla, un baiu^uet blanc i 
una patita bassa amb peixos vermells. La cura del jardí va ser 
sempre una preocupado deis dos senyors Vincke, pare i fíll, 
tant que, aquest darrer, per exemple, va fer arribar fins a la 
casa aigua a través de canaliczacions des de la finca de la Pie-
tat, ais afores de Palamós, on ara hi ha la moderna fabrica; a la 
Pietat, Taigua sempre ha estat ahundant i for^a anys enrere, 
ais estius, Taigua no era assegurada sempre al centre de la vila. 
El jardí i anécdotes com Tanrerior formen parr rambé, com 
rora la casa, d'una altra época, potser no ben definida, pero, 
sens dubte, d'altres formes quorklianes de vida, diferenrs de les 
actuáis. 

Rusa M. Medir 
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