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Es projecta la' restauraciódel safareigdel Palau
Novella, una peca única definalsdel XI~
La Reial Catedra Gaudí ha fet el projecte de rernodelació i ara la comunitat
budista Sakya TashiLing busca financament per restaurar I'edifici

Rosa Trillo
'Joan Bassegoda, director de

la Reial Catedra Gaudí de la
Universitat ,Politecnica de
Catalunya, ha dirigir el projecte
de recuperació del safareig his-
torie del Palau Novella. El pro-
jecte es va presentar durant la
darrera Trobada d'Estudiosos
'~I Garraf que va tenir lloc el

,,-----,Jvembre passat a Vilanova i la
Geltrú i preveu tornar-ti el seu
aspecte original, ha explicat

Joan Bassegoda.
EIs treballs consistiran d' una

banda, en la substitució de les
bigues de fusta malmeses, a cau-
sa deis incendis que van afectar
el Massís del Garraf a principis
deIs anys noranta i que van cre-
mar part d' aquesta edificació,
situada en UI) pati interior del
Palau. 1de Faltra, en la reposi-
ció de les peces de cerámica que
han caigut, especialment de tota
la teulada, que pateix un alt grau :

Un edifici singular a la vida del Palau

Redacció
El safareig, igual que el Palau,es va construir a finals del

segle XIX. Situat al pati del Palau, és una peca espectacular
que barreja diversos estils artístics. Es una mostra de
I'eclecticisme de I'época. Així, tot i que té un marcat estil
gaudiniá, imita les esglésies gbtiques del nord d'Europa i té
una teulada en forma de pinacle, de la qual surten quatre
cossos que es recolzen en pilars 'guarnits amb peces de,
cerámica. Els colors són molt importants en aquesta estruc-
tura central, la forma de la qual recorda.també l'art oriental.

El paper del safareig a la vida del Palau va ser molt
important, ja que era elpunt de trobada de les dones del
servei per fer la bugapa. Tot i aixó, també es diu que quan
els senyors tenien convidats molt especials, es buidava
d'aigua la font del safareig.Una altra de les curiositats
d'aquest edifici són unes petites trompetas ebliques que el
vent feia sonar i que l'excentric Pere Dornenech va encarre-
gar per tenir lJ1úsica dins delsatarelq.

"

, de deteriorament.
Joan Bassegoda as segura .

que el safareig és una peca
molt singular, perque és una
mostra de l' eclecticísme de
I'autor del Palau, l'arquitecte
Manel Comas. 1és també, se-
gons Bassegoda, unamostra del
llegat o artístic que els indians
van deixar a Catalunya, de la
barreja d' estils a I'hora de cons-
truir les seves grans mansions
quan tomaven a Catalunya. És
el cas de Pere Domenech, qui va
encarregar laconstrucció del Pa- .
lau Novella.

LaReial Catedra Gaudí ha
elaborat el projecte a petició de
lacomunitat budista Sakya Ta-
shi Ling, interessada en larecu-
peració delpatrimoni artístic .i
historie i en la restauració de
nombrosos espais i sales no-
bles. AIguns d' aquests espais
s'hanrecuperat amb la col-la-
boració de I'Escola d'Arts i
Oficis de la Díputació de
Barcelona.

Rafael Romero; membre de
la comunitat Sakya Tashi Ling i
responsable del' programa de
restauració del. Palau Novella,
ha explicat que la recuperació
del safareig és la máxima prío-
ritat, és una necessitat urgent
perque esta .molt deteríorat.

A.!'igual que per a la res-

El safareig és unamostra de I'art eclectíc deis indians FÉLlX

tauració d' altres sales nobles del
Palau, Sakya Tashi Ling esta
buscant financarnent per poder
afrontar la recuperació del safa-

o reig, actuació pressupostada en
uns60.000 euros. El primerpas
va ser demanar ajut a la Reial
Catedra Gaudí, que va fer el

projecte i va elaborar els plá-
nols de l' edifici del safareig, ja
que elsoriginals s'havien per-
. dut. Ara s'Intenta implicar ins-
titucions com la Generalitat o la
Diputació per sufragar la recu-
peració i poder tomar a mostrar
al públic el safareig.I


