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El propietari de Mas Xicarró
estudia la rehabilitació de l' edifici I

La casa és un espectacular exemple de I'arquitectura neomudéjar

REDACCIÓ

Envoltada per una urbanit-
zació de les considerades
marginals. s'alca majestuós
Mas Xicarró, una construcció
que data de finals del segle
XIX o comenc;:aments del XX i
que, avui en dia, és propietat
de I'industrial Antoni Botifoll.
Aquest vilanovi está estudiant
la rehabilitació d'aquest edificí
emblemátic de la cíutat, que va
comprar ara fa 15 anys al ea-
vista de Sant Sadurni Joan
Raventós i Catasús.

L'edifici está incíos en el
Pla Especial i Catáleg del Pa-
trimoni Historie. Artistic i Natu-
ral de Vilanova i la Geltrú. La
seva tipologia correspon a una
construcció destinada a sego-
na residéncia de families be-
nestants de la cíutat que es
van edificar durant el segle
passat. Va ser construida pel
seu primer propietari, Manuel
Olivella, que va aixecar també
I'edifici de la placa de la Vila. Al
1914 es va edificar el celler
que hi ha darrere la casa i al
1942 es va reconstruir la co-
berta, novament rehabilitada
fa pocs anys pel seu actual
propietario

Peró I'element caracteris-
tic de Mas Xicarró és I'estil
neomudéjarde I'edifici. Segons
el Pla Especial i Catáleg, es
tracta d'una mostra excep-
cional i única de la utílitza-
ció d'aquest estilo L'arquitec-
tura hispanoárab és present a
Mas Xicarró tant a les íacanes

Part de I'edifici es
troba apuntalat a
causadel mal

estat deis sostres

com en els interiors i destaca
la utilització diversa de mate-
rials i oficís que són essencials
en la conformacíó deis espais.
El vestíbul d'entrada i la sala
princípal tenen un valor espe-
cial.

Durant la segona meitat del
segle XIX, molts arquitectes
es van inspirar en estils arre-
lats en el pais, inñurts pels
corrents romántics. El neomu-
déjar té els seus principals
exemples en el paranimf de la
Universitat de Barcelona del
1863, el Pavelló Espanyol de
París del 1878 i la placa de
toros de Les Arenes de Barce-
lona.

Mas Xicarró ésun edifici de
planta quadrada amb planta
baixa, primer pis i golfa. Les
íacanes esta n composades
simétricament amb obertures
amb are de ferradura, i té una
galeria de finestrals, cornisa i
cos central a dues aigües.

Un deis elements singulars
més importants és l'ornamen-
tació i les pintures simulant
materials nobles. A I'interior,
es traba també una antiga ca-
pella, que I'actual propietari vol
reformar i completar amb un
altar.

Antoni Botifoll recorda que
la casa va ser utilitzada per la
CNT durant la Guerra Civil.
L'industrial assegura que vol-
dria reformar-la, parque es
una de les poques construc-
cions del seu estll que que-
den. Una part de I'edifici es
traba apuntalat, per evitar que
cedeixin els sostres, molt
malmesos. L'exteriorde la casa
es troba en bastant bon estat,
peró a I'interior les humitats
han podrit moltes bigues i la
majoria de cobertes són irre-
cuperables. En els próxims
mesas em dedicaré a fer el
projecte, assegura Botifoll.

La grandária del projecte,

Facana de I'edifici. Els ares de ferradura, caracteristics de I'arquitectura neomudéjar

que pot superar Iácilrnent els
100 milions de pessetes, fa
que Botifoll es plantegi dema-
nar la col.laboració de les ins-
titucíons publiques. A la llar-
9a, aquesta casa podria
passar a ser propietat muni-
cipal, afirma. Per aixó pretén
demanar el suport de
l'Ajuntament per portar a ter- .:
me I'obra.

Mas Xicarró es traba en-
voltat d'una urbanització il.legal
sorgida a la zona durant el

El propietari no
descartacedir
I'edifici a

l' Aj untament

boom constructiu deis 60. Els
veins esta n organitzats en una
associació de propietaris, i fi-
nancen alguns serveis, com
ara I'aigua.

La majoria de les parcel.les
disposen d'electricitat. O'altra
banda, durant les ultimes set-
manes s'está portant a terme
I'asfaltat deis camins d'accés
a la urbanitzacíó.
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L'escala principal. La fusta i la pintura, protaqonistes F~lIX


