
·fa casa Florenci Sala és un edifici entre mitgeres amb

jardi posterior, destinat a habitatge unifamiliar. La casa és

de planta rectangular, composta de planta baixa i dues

plantes pis. La planta segona, alineada amb la facana
principal, ocupa la meitat de la profunditat edificada de la

resta de les altres plantes, i té una part de la coberta resol-
ta amb terrat i, I'altra part, amb un cos destinat a renta-

dor i a caixa d'escala.

La facana és asimétrica en la seva totalitat: mentre es

manté la simetria en tres de les crugies, la quarta es com-

pon amb independencia i es relaciona amb la resta en el

mateix tractament de les obertures i en la utilitzacio deis
materials.

Malgrat la unitat compositiva de la facana principal, s' e-
videncia, a la segona planta, un tractament diferent a

causa de la utilitzacio del totxo vist, les obertures d'arc
rebaixat i les baranes de ferro forjat, que contrasten amb

la resta de la facana, estucada sense ornamentacions. És
de destacar el coronament donat a l'edifici, amb un
excellent treball del totxo vist, de la sanefa damunt dels

ares de les obertures i de la gran cornisa amb frontó cen-

tral semicircular i els pinacles que suporten la barana
metállica del terrat.

L 'edifici va ser construit l 'any 1873, seguint el projecte del
mestre d' obres Josep Salvany. L' addicio de la segona plan-

ta es realitzá l'any 1898, segons projecte de I'arquitecte i
polític Josep Puig i Cadafalch, a instáncies de Florenci

- Sala iBordes, en representació del seu germá Isidre.

Isidre Sala i Bordes va ser un altre indiano vilanovi, que
va néixer l 'any 1850 i que amb vint-i-tres anys marxá a ,

l'Havana a guanyar-se la vida amb el seu ofici de músic i
constructor d 'instruments musicals. En tornar, al 1883,

continua exercint la seva professió i collaborá assídua-
ment al Diario de Villanueva, fent apqrtacions literáries.

"-----L'edifici, amb la planta addicionada, suposa una impor-

tant referencia arquitectonica a la ciutat per un doble
motiu: el fet que el projectista sigui Puig i Cadafalch,

arquitecte de reconegut prestigi, i que el material utilitzat

per a la seva construcció hagi estat el totxo vist, sense

altre revestiment, cosa que suposa el trencament, per pri-
mer cop a la ciutat, amb els tradicionals estucats i arre-
bossats emprats, fins a la data, en totes les construccions

destinades a habitatges.

Eixample Cuma

CASFL
Josep Puig i Cadafalch es llicenciá en Ciéncies Fisiques i
Matemátiques a la Universitat de Barcelona (1883-1888)

i es doctora a la Universitat de Madrid (1888-1889).

Estudia arquitectura a les escoles de Barcelona iMadrid

(1883-1891). Reconegut internacionalment per la seva

faceta d'investigador, publica, entre altres, diversos tre-
balls sobre L'art románic a Catalunya. Com a arquitecte

restaura 1'església de Sant Martí Sarroca; la casa Marti,

coneguda com Els Quatre Gats; la casa Amatller; del pas-
seig de Gracia de Barcelona, el mateix any que l'addició

de la casa Florenci Sala; la casa Macaia del passeig de
Sant Joan, seu del Centre Cultural de la Fundació de "la

Caixa "; la casa Terrades, coneguda popularment com la
casa de les Punxes, etc. Nomenat doctor honoris causa per
diferents universitats europees, va ser diputat a Corts per

Barcelona, diputat provincial i President de la Manco-

munitat de Catalunya (1917-1923) •
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Del carrer del Correu sempre
en recordo la fonda que hi havia, bo i al
capdamunt, on després es va installar
la clínica del doctor Echevarria, que
era un vilanoví molt destacat, del qual
convindria parlar un dia.

En els vells temps, vull dir
abans de la guerra civil, Vilanova i la
Geltrú era una vila petita, de potser
uns 15.600 habitants, tots els quals
molt enfeinats (o a l'atur, sense subsi-
di) i es veu que per aquí hi havia inte-
ressos a desenvolupar perqué hi
venien 'forasters, i s'hi quedaven a
dormir. La prova és que hi havia
hotels, com I'esplendid i luxós Ideal
Hotel, a la placa de la Vila, o com
aquella fonda -com es deia, I'Hotel
Carril?- que era al capdamunt del
carrer Correu. A més, hi havia, molt
actiu, Í'hotel Univers, que en deien
"La Fitorra". En canvi, ara que
Vilanova ha crescut tant, que ja en
som 50.000, es veu que no ens calen
hotels, perqué a dintre del poble no
n'hi ha, i per a allotjament s'ha d'anar
a la platj a, en establiments de filiació
. turística. Que' passa? Ja no mobilit-
zem interessos perque vinguin foras-
ters? O és que els que vénen no hi
pernocten?

Tornant al carrer del Correu,
aquella fonda era molt típica.
D'entrada, s'havien de pujar escales
perque a baix, si no recordo mala-
ment, era on entrava la tartana -i
suposo que hi aparcava, de nit, amb el
cavall í' tot-. Com tots els hotels ben
considerats a. l'época, la seva tartana,

feia el servei continu amb el ferrocar-
ril, és a dir que es desplacava fins a
l'estació per a portar-hi i recollir-hi
viatgers que anaven i venien amb el
tren: Perqué el tren tenia uns horaris,
i la tartana de l'Hotel Carril (identifi-
cada amb rétols als costats) s'espera-
va, a la placa de l'estació, fins que
arribava: el tren, per si hi venia algun
possible client. En els seus últims
temps ja no hi pujava gairebé mai
ningú, a la tartana, pero era igual; hi

. continuava anant, encara que fos de
buit, com un rellotge. La tradició és la
tradició. Els de l'hotel Univers, per
contra, no necessitaven tartana perqué
eren molt a prop de I'estació.

Per aquells hotels i fondes, una
clientela considerable era la deis viat-
jants de comerc, que anaven contí-
nuament a oferir els seus productes
als botiguers, de poble en. poble.
¿Recordeu La mort d'un viatjant,
d' Arthur Miller? És una figura que
s'ha fos, aquesta del viatjant. Com la
del dispeser.

Anar a dispesa ja no s'estila,
tampoc, quan abans era una fórmula
molt corrent. Mireu, ara, per exemple,
sentim a dir contínuament de molts
matrimonis grans que es lamenten de
la mandra que fa als seus fills adults
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d'independitzar-se i continuen a casa
quan ja tenen bo i 40 anys, encara que
treballin i guanyin bon sou. La raó
príncipal, admesa per tothom, és que

" no troben pis. Diuen que "els pisos
són tan cars ..." que, és ciar, pobres
xicots s'han de quedar amb els pares.
Pero els pisos han estat sempre prohi-
bitius, per a la gent jove que es vol
independitzar. Quan j o tenia 17 anys,
trobar pis era encara molt més inabas-
table que ara i, aixó no obstant, vaig
marxar de casa, igual que moltsd'al-
tres, adoptant la norma d'anar a dis-
pesa. Com tothom.

A dispesa s'hi podia anar per
via de la fonda, de la pensió o de la
casa particular. 1 encara hi havia l'ar-
ranjament mixt, que consistia a men-
jar cada dia a la fonda a preu fix, i a
dormir a la dispesa. Hi havia cases
prou grans, de mestresses vídues o
que hi vivien soles, que admetien dis-
pesers. Ami, hom hi podia tenir la
seva habitació independent, el plat a
taula a l'hora, la clau a la butxaca, i
ningú que preguntés on anaves i com
és que ahir vas arribar tan tardo
Perqué aquesta n'era justa la fusta,
realment. Era el motiu pel qual abans
marxávem de casa i el que ara reté·el
jovent amb els pares: la llibertat de
moviments. Abans no marxávem per
cap motiu fisic, ni material, sinó bási-
cament per a obtenir autonomia,
encara que haguéssim de sacrificar
comoditats d'ordre domestico Ara, en
canvi, la gentjove té tota l'autonomia
que vol, per a entrar i sortir i"fer el
que més convingui, sense demanar ,.-
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permís ni haver de donar explica-
cions. A casa dels pares té la comodi-
tat d'un hotel i l'avantatge que és de
franc i, a sobre, en els pares hi té una
fontde financamenti d'empréstit en
el cas -rnolt previsible- de necessitat
imperiosa.'Ctofpregat, que s'hi pot
anar a guanyar, a fora de casa dels
pares? Aquesta mateixa comoditat
-que en molts cassos es repenja en Ia
tacita complicitat de la mare- fa que
la possibilitat d'anar a dispesa, com
feiem abans, no se la plantegi ningú,
ni en l'horitzó més remot. Ara, si el
noi se n'ha d'anar, haurá de ser en les
millors condicions.

Pero vivint sols, en un piset
equipat com cal, aquests mateixos
joves no tindrien més independencia
que la que ja tenen a casa dels pares,
sinó encara menys. Amb un agreujant
molt penós, qu~ afecta directament la
butxaca i el confort servicial, i és que,
a part de les despeses del pis i de totes
les d'infrastructura i equipament, els
nois s'haurien de fer el' 11it i, com
aixó, totes les altres funcions d' ordre
práctic, i haurien d'omplir la nevera
(pagann.j haurien de proveir tots els
serveis doméstics, fent-los personal-
ment o remunerant quiels fes, i
sumant el cost de tot plegat, i la
molestia d 'haver-se'n d' ocupar.
Digueu-me: qui els fa moure de casa?
No, si és molt explicable, pero, per
favor, que no ens vulguin vendre la
.burra coixa. que tot aixó és per causa
que no es troben pisos a bon preu, que
no n'és pas aquesta, la raó.

r Per la meya part, jo trobaria
molt bé que aquests ganápies recone-
guessin explícitament -i ho agraís-
sin- tot el que troben a casa dels

pares, que no és un bé caigut del cel
que els pertoca per naixenca sinó que
es deu a l'esforc, al sacrifici i a la
generositat dels pares. 1 tot aixó no és
gratis

.'
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