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El Palau NoveUa, de la Uegenda
Es preveu que tata la finca del Palau Novella sigui un gran canjunt rnonástic, cultural

J.F. HUGUET PRATS

Enmig d'un paisatge quasi
desértic i en pie cor del massís
del Garraf, com si d'un somni
es tractés, s'aixeca majestuós
en terres del municipi d'Olivella
I'edifici modernista del Palau .
Novella, envoltát d'hístórtes i
lIegendes.

El turó on es troba I'insólit
edifici és conegut a la zona
com Plana Novella i les seves
primeres referéncies es re-
munten al segle XIV, quan la
finca pertanyia a la Baronia de
Jafra. Aquest antic poble és
conegut també per les rnani-
festacions de tipus paranor-
mals que es registren en les
cases abandonades i expolia-
des.

Una impressionant porta
d'entrada rematada per un ori-
gin?!1campanar de ferro forjat
dóna accés a I'interior del re-
cinte emmurallat, on es troben
torresdeviqiláncia com si d'una
auténtica fortalesa es tractés.
El pati central, amb una artís-
tica font, comunica amb la ea-
pella, les cotxeres, el gran
safareig i I'edifici principal.

Els terrenys van ser ad-
quirits el 25 d'aqost del 1875
pel matrimoni Pere Dornénech
Grau i Maria Vilanova Dome-
nech. Aqiresta última, segons
algunes persones és filla de
Vilanova i la Geltrú, i segons
unes altres de Sitges. Pere
Dornénech, un indiano que
havia acumulat una important
fortuna amb el tráfic d'esclaus,
no va escatimar diners ni es-
toreos per complaure els ea-
pricis de la seva dona, molt
aficionada a organitzarfestes i
reunions mundanes.

Ella mateixa va escollir el
lIoc per aixecar la gran mansió
i també la seva atrevida i eró-
tica decoració interior.

Declarada colonia agrícola
pel rei Alfons XII, les obres van
cornencar el 23 de rñaig de
1882, segons va projectar i
dirigir I'arquitecte Manuel
Thous. Cinc anys després el
lIamant edifici era beneH pel
bisbe de Barcelona Jaume
Catalá.

El saló principal que enca-
ra es conserva en bon estat va
ser decorat amb escultures,
murals, frescos i tapissos de
dones seminues. Les sátires
que persegueixen les ninfes
constitueixen la principal te-
mática. Els sostres formen fi-
gures policrqmades i daura-
des. '

Les parets del gran menja-
dor i els sofás incorporaven
pell repujada, adornada amb
pintura d'or. Un deis qanys de
la planta noble que encara es
conserven va construir-se a
I'estil árab, amb incrustacion~
daurades i grans miralls cir-
cundants. La banyera de

marbre de Carrara es d'una
p'e~a a I'estil de la Roma Impe-
rial. Totes les peces
metál.liques del mobiliari esta-
ven policromades amb or.

Una altra insólita peca que
mereix I'atenció del visitant, és

.Ia ,comuna -de-caoba arnb __o
aplicacions de marbre que té
forma d'un gran trono Realit-
zada a Londres, té un sistema
de descárrega mecánica i és
idéntica a la instal.lada al Pa-
lau Reial de Madrid.

El rei Alfons XII, a més de
diferents personalitats de la
burgesia catalana de final del
segle passat, va convertir-se
en il.lustre convidat del paradís
misteriós del Garraf.

La casa tenia aigua calenta
produrda per calderes de va-
por, mentre que les habita-
cions de les plantes nobles
disposaven <fil.luminació de
gas. Ubicada al centre del rna-
jestuós edifici, que barreja els
estils modernistes, neoclássic,
barroc, oriental i árab, es troba
a una alcada de 25 metres la
torre mirador, a que s'accedeix
a través de 122 esglaons d'una
.estreta escala de cargol.

El gran safareig és un altre
element insólit del Palau No-
vella. És d'una original con-
cepció atriburble a Gaudí i
conforma una atractiva joia ar-
quitectónica. La torre central
incorpora clares rerniniscén-
cies orientals. En les grans
festes que tenien lIoc al Pala u
Novella, organitzades per la
propietária, el gran safareig va
omplir -se de xampany francés.

A prop de I'edifici principal
es troba el lIac i els jardins
romántics de torea sernblanca
amb el pare Gumá de Vilanova
i la Geltrú. El lIac era utilitzat
pel bany i passeig en barca
deis nombrosos convidats. El
pintor Salvador Dalí, després
d'una estada, assenyalá que
únicament per la bellesa
d'aquest lIac vuítcentísta
m'agradaria retirar-me al
Palau Novella. En aquella
epoca la finca tenia uns 20. 000
arbres fruiters.

Davant les continuades
malversacions en festes, di-
versions i disbauxa, ben aviat
s'acabaren els diners fets a
ultramar pel matrimoni Dome-
nech-Vilanova. Cap als anys
vint el Banc Hipotecari va fer-
se carrec de la finca per pas-
sar la propietat a mans de suc-
cessius titulars: Muntaner Si-

Pere Domenech i
Maria Vilanova
van comprar els
terrenys el 1875

La facana principal del Palu Novella. La seva bellesa és evident

món, Murillo Simón, Mar de
Mallorca, Ferreter, Querol i
Lucas Alsina.

El 1967 la comunitat reli-
giosa deis Agustins adquirí el
Palau Novella, i va a parcel.lar
i urbanitzar una ámplia zona
de 150 milions de pams. La
nova área residencial va ser
batejada arnb el suggestiu nom
de Valle de los Reyes, inspirat
en l'Egipte deis faraons.

En els últims anys la finca
va tornar a canviar diverses
vegades de manso Entretant,
els edificis i els seus interiors
van registrar un acusat dete-
riorament, a més de desapa-
réixer part del valuós mobiliari
i elements decoratius de valor.

L'actual propietari és la
comunitat budista tibetana
Sakya Tashi Ling. Segons el
lama Tashi Dorje, nascut a
Barcelona, el desig de la co-
munitat és que el Palau No-
vella estigui obert a tothom.
Des de la seva inauguraci6,
el mes de maig de I'any
passat, hem rebut la visita

d'unes 10.000 persones.
Junt a les dependéncies

interiors, que s'estan recons-
truint, potvisitar-se una amplia
mostra de I'art i la cultura ti-
betans amb imatges deis dife-
rents budes, pintures religio-
ses, instruments musicals i ri-
tuals, a més d'una interessant
exposició d'art contemporani
recentment inaugurada.

La comunitat Sakya Tash:
Ling esta constiturda per un
centenar de membres, deis
quals vuit resideixen al Pala u
Novella. Els diumenges i fes-
tius s'hi congreguen uns 25
membres per atendre els
nombrosos visitants i

El Ilac i els
.jardins romántícs
són d'una bellesa

extraordinaria

CASAS

col.laborar en els treballs de
restauració de I'immoble.
També hi ha servei de menja-
dor i funciona una escola de
meditació i repós espiritual.

Els visitants són acorn-
panyats per un guia que explica
el significat i la procedencia
deis elements exposats al
Palau, on funciona una botiga
dedicada a la venda de publi-
cacions, objectes i peces arte-
sanals del Tibet i el Nepal.
Puntualment es realitzen con-
certs de música clássica i ét-
nica.

Segons Jordi Gómez, pre-
sidentde Sakya Tashi Ling, un
deis principals objectius de la
comunitat és la restauració del
Palau Novella, com atractiu
element arquitectónic del
Massís del Garraf. Es tracta
d'un projecte molt ambíciós
a realitzar per fases. El seu
cost es preveu en més de 35
milions de pessetes. Fins ara
hem tingut la cooperació de
diverses societats catala-
nes. El Consell Comarcal del
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romántica a1smonjos tibetans
i ecolóqlc amb fauna salvatqe

Garrafi l'Adeg han vistamb
bons ulls la col.laboració
de les entitats i empreses
de la comarca per ajudar a
la restauració d'aquest pa-
trimoni.

Pel president de la comu-
nitat budista, la implantació al
Palau Novella va significar un
repte molt important i una mica
incert. Ara, en comprovar el
suport de la comarca, 'de
les institucions, de repre-
sentants d'altres religions i
de la gent que ens visita,
ens sentim más optimistes,
peró conscients que enca-
ra hi ha molta feina a fer. El
treball no ens espanta. El

La comunitat
Sakya Tashi Ling

n'és la J
prop.ietaria actual

que más ens preocupa és la
qüestió económica. Hem de
pagar mensualment els di-
ners a termini de la hipoteca
de compra de la finca que
pretenem convertir en un
espai ecológic, monástic i
cultural,

Les ·120 hectárees agrico-
les i forestals de Plana Novella,
ubicades al Parc Natural del
Garraf, es preveu convertir-les
en reserva de la flora i fauna
salvatge, on el visitant pot tro-
bar-se amb guineus, perdius i
conills, entre altres animals au-
tóctons.

A més de la carretera as-
faltada que s'inicia a la urba-
nització Rat Penat, a prop de
Castelldefels platja, per acce-
dir al Palau Novella també pot
utilitzar-se el camí forestal de
Sitges a Jafra, apte per a turis-
mes, que passa per un paisat-
ge de pins i boniques vistes
panorámlques. Actualment es
treballa en la nova via d'accés
que enllacara Olivella amb la
zona de la Plana Novella.

Bany d'estil árab. La banyera és de marbre de Carrara MARY

Pe!atIriJItL,

.O·CJdor
de/es. VD

Cra. de Sant Sadumi a Ordal km ..••
El. Casots (Sublrats]

Tel.899 3178

Jardins - Vista panorámica
Salons en Exclusiva

*
el Colom, 7 - 08880

Cubelles (Barcelona)
Tel. 895 03 26 Fax 895 n29 Servei de Catering


