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La Lleu petjada del

Modernisme a Vilanova

Núrla Blanes

A Vilanova i la Geltrú hi ha una dotzena

de cases que es poden inscriuredins del

modernisme. Aquest ve ser un movi-

ment artístic que es va iniciar a final del

segle XIXi que va tenir vigencia lesdues

primeres deccdes d'aquest segle.

Puig i Cadafalch és l'outor duno casa

que hi ha al carrer del Correu, els primers

xalets que hi ha haver a RibesRogesvan

sermodernistes i Font i Guma va fer algu-

nesde lessevesobres dins d'aquest estil.

I
Malgrat oixó. el modernisme no va dei-

xar una gran petjada a la nostra ciutat.

Per a Vilanova, el tombant de segle va

ser un període de crisi.La pérdua de les

colónles i la ñlloxero van afectar greu-

ment activitats econórnlques com el

cornerc amb ultramar i el cultiu de la

vinya. Aquesta davallada, després dun

segle XIXalgid, van fer que el modernis-

me passésde puntetes.

La primera obra que trobem i que per-

tany a aquest moviment és la font de la

plcco de Soler i Gustems, la ploco deis

Carros. Estracta duno peco de 1895,

dissenyada per Font i Guma. D'aquest

autor cal destacar el treball de l'orqul-

tectura modernista amb totxo. La masia

den Sama ( 1910) i mas Roquer ( 1913)

en són dues mostres.

La petjada de Puig i Cadafalch a la nos-

tra ciutat esta en I'ampliació de la Casa

Florenci Sala, or capdavall de carrer

Correu. Com que estracta només duno

reforma i la casa esta situada en un

carrer estret sense gaire perspectiva,

passa toreo desapercebuda.
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Gaietá Miret, mestre d'obrés
(,

., .
La figura del mestre d'obres. desapa-

regudo aVlIJien dio, era el

que avui en diríem un.opore-

lIador. A banda de so er diri-

gir la construcció, els mestres

d'obres sabiyn dibuixar. i

alguns es van apuntar a la

moda modernista. Aquest

és el cas del vilanoví Gaietó

Mir~t au~or,.entr~ doltres. t;t¡".;'<
de I Orfeo Vilonovl. ..;.... "

. ./f.«~,;:;?
.~l

"L'Ajuntament en aquell

temps només obligava a

presentar un dibuix de la

toccno de la casa que

s'havia de construir. .. '.
La peco més notable de

Miret és la casa Olivella, a

la ploco de les Cols. Fa

alguns anys que als baixos

s'hi va lnstcllor la Penya Espanyol1sta,i,
aquesta part de la rocono va perdre els

trets modernistes. La resta de la casa,

pero, conserva I'esperit del seu creador.

Cal destacar que en aquest disseny

I'outor també va introduir els conceptes

modernistes en els espais interiors, de la

mateixa manera que ho va fer a l'Orfeó.

Habitualment Miret feia exercissisd'estil

modernista a la tocono. pero la filosofia

no es traslladava en la creació de la

resta de la construcció. La casa

d' Antoni Pasqual, al carrer de la Llibertat

núm. 37, i la casa Juncoso. a la rambla

Principal en són una mostra. Precisament

aquest última té alguns trets particulars,

ja que s'inclouria en un corrent més his-

toricista del modernisme.

També caldria mencionar, dins de lespri-

meres obres del moviment a la nostra

ciutat la casa Gené de la rambla

Principal, construido I'any 1902.

Encara que sigui una obra d'arquitectu-

ra menor, també cal incloure el monu-

ment funerari de Víctor Balaguer, que és

d'estil modernista.



Modernisme tarda

Provablement les construccions moder-

nistes més conegudes de Vilanova són

les anomenades casa Renard i can

Pahissa.Ambdues obres són de Josep

Maria Miró, i tenen la particularitat que

van ser construides ja cap a finals de l'é-

poca modernista.

Aquest arquitecte va cornencor a treba-

llar a Vilanova a partir de 1917.Ja en

aquests moments el noucentisme s'hovio

imposat en el terreny orfstic. i les propos-

tes de Miró eren una mica

tardanes.

tIl El xalet de la rambla

¡; Principal és en realitat la

~ casa Magriñó, i es va cons-

truir I'any 1921. L'actual seu

del Casal Municipal d' Avis és la

casa Sebastió Soler, construido

l'any 1923.Ambdues tenen un valor

\ estétic prou rnoortdnt que sestén.
'\

~

\I en aquests casos si,a tota la con-
\111 cepció de I'edifici.

B/~Val a dir qU~ Josep Maria Miró va

, estar en actiu gairebé 50 anys a la

nostra ciutat. Va ser orqultecte 'muni-

cipal fins a I'any 1962.
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La ciutat jardí de Ribes Roges

L'any 1910 una fundació sense ónirn de

lucre, 1"'Asilper a cecs pobres Ampar de

Santa Llúcia" va decidir promoure la

urbanització d'una zona de Ribes

Roges, la més propera a la torre, Elpatro-

not de la fundació estava presidit pel

bisbe de Barcelona, Laguarda, Aquesta

entitat va encarregar a diferents arqui-

tectes projectes pels xalets que havien

de formar part de la primera ciutat jardí

d'Esponvo. En aquell moment el fet do-

ferir un habitatge envoltat dun jardí era

tota una novetot, Així vorr nélxer els

xalets rnocernlstes. Cal destacar que la

majoria de les propostes estaven en la

línia dé la cessació vienesa, la versió

oustrkrcq del modernisme,

Són ediñcis notcbles la Villa Laguarda,

que ~s va quedar el propi blsbe. a primer
;

línia de mar, el xalet del doctor Ribot

Villa Argentina i Villa Montserrot,

La primera de les cases encara existeix

avui en dio i ha estat restaurada, Elxalet

del doctor Ribot també hi és pero I'estat

de conservació no és gaire bo, Pel que

fa a les altres dues. Villa Argentina es pot

reconéixer per la seva xemeneia enrajo-

lada en damer de color blau i blonc. i

Villa Montserrat és una casa de totxo.

que es va restaurar fa uns onvs.

A banda d'aquests quotre xalets, cal

recordar que n'hi havia un:cinqué, a pri-

mera línia de mar, acabat amb una

torre en punxa, que ja ha desaparegut,



Des de l'any 1965Vllanova i la Geltrú té catalogats tots els ediflcls

d'interés de la clutat. Eltreball d'un equip d'arquitectes fa possible

ovui en dio dlsposor d'informació sobre construccions com les

cases modernlstes.

Joan Rosselló, Josep Soler i Pere Marsé van redactar per encórrec
de l'Ajuntament el Pla Especial de Calaleg del Patrlmoni Hístórlc,

Artístic i Natural de Vilanova i la Geltrú. Estrocto d'una eina per

inventariar, avaluar, i per establir la normativa d'intervenció i pro-

tecció de tot el que és el patrimoni. El document es basa en el

valor hlstóríc deis edificis i deis conjunts orqurtectónlcs.

El cataleg s'estructura en fitxes. Cadascuna d'elles té vuit apar-

tats, que es podrien dividir en informatius i normatius.

Cada fitxa conté una identificació de la casa analitzada, amb

fotografies i plónols, També hi ha una descripció física de l' edifici i

de I'estat de conservació. Aquesta cnóllsí és molt detallada, i s'o-

tura en cadascun deis elements com ara l' obra major, el material.

les lnstcí-lcctons ...Aquest apartat també inclou informació hístón-
ca i documental de la construcció, amb dades de l' autor, síntesi

del projecte de l'obro i intervencions. Podem trobar també les

dades cadastrals i urbanístlques de I'edifici i una descripció del

usos a qué esta destinat. Per acabar hi ha una referéncia als valors

orqultectónícs que se Ii reconeixen a l' edifici.

<,
Pel que fa Q la norrnotívo en el cotóíeq. cal dir que aquest delimi-

ta molt bé en cada cas els órnblts de protecció. L'estudi també,
analitza la forma, el material i el color de cada element que forma

la construcció, i estoblelx quatre categories d'intervenció: la de

mantenimenf. la de respecte, la substitució i la demolició.

En cada casa, en cada edifici, l' actuació és diferent. El cataleg

esta a disposició de totes les persones que vulguin "consultor-lo.
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