
d'arcs rebaixats, que
ral als diposits de e

A l'interior del
ha un gran, pati cen
enormes arcs apunta

E
l castell de la Geltrú és, sens dubte, segle XV,a banda i

, l'edificació civil més significativa del d'alguns edificis de
municipi deVilanova i la Geltrú, que, en un origen,

, Actualment és la seu de l'Arxiu Historie Una classica esca
Comarcal de Vilanova i la Geltrú. provinent dels end

És un edifici de dos pisos i de planta, rec- condueix al primer
,tangular, malmesa en l'angle nord-oest per unes treball i despatxos d
cases adossades. S'al~a al costat mateix del tern- Qui pensi trob
ple parroquial de Santa Maria de la Geltrú, del Geltrú la imatge e
qual el separa el carreróde la Torre, medievals tindrá un

Arquitectonicarnent, cal destacar la facana és una casa noble
principal, la que mira el temple, que mostra un anteriors i posterior
portal rodó dovellat iquatre finestres constítuides El seu aspecte ac
per dos' arquets de mig punt suportats per una successivestransfor
fina columna, EIs capitells de les de la dreta estan 'dels segles, ja que 1
decorats arnb entrellacats i els dos de l'esquerra gairebé completam
amb estilitzats motius floral's, ornamentació ea- ' .restauració, entre el
racterística del romanic de finals del segle XIII; da lleugerament, per

El castell de 1són els únics d'aquestes característiques a la
Catalunya nova. En aquesta facana s'hi troba l'únic bastit al segle XI

d'avancada i guaita
senyal de fortificació de tot l'edifici, un pedrer o

posteriors, la fortific
matraca per defensar la porta.

construí una capell
A l'extrem oriental de la facana de llevant advocació molt c

hi ha la base d'una torre quadrada, la part més D'aquest nucli va e
antiga de tot l'edifici, segurament edificada el segle Geltrú. En la docum
XII sobre restes d'una torre de defensa anterior. de l'Arxiu de la par
Actualment, incorporada a l'edifici i molt refeta, Geltrú són molt abu

arriba fins a l'alcada del segon pis. com a referencia juri
A la facana derPonent, la més vistosa i més 'sense donar notícia

divulgada, destaquen, en el primer pis, dues de la seva estructu
finestres d'estil gotic rnolt.avancat, entre les quals edificacions, entre
hi ha un.escut. Aquests GOS elements no formen qué, ameitat de se
part en absolut de l'edifici original, sinó que hi que per la cerimon
van ser incorporats a principls del segle XX. Les d'un nou castla, el 2
finestres, procedents d'un casal enderrocat en tiva oficial no va pod
obrir-se la Vía Laíetana de Barcelona; l'escut estava travada p~r 1
pertanyia a un llínatge d'origen empordanes sense ' Quan les 'uní
cap relació documentada amb la Geltrú. El segon Cubelles i la.Geltrú,
pis de tot l'edifici té a l'exterior un seguit de finestres als darrers senyo. ,
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castell i terme de la.
fió elsusos més di-
del Consell Munici-

'esó o escorxador en
egut a l'extraordinari
l'edifici, va voler-se
fet que va provocar

els defensors i els
A la primera década
la generositat d'un
ont i Guma, l'antie
nt que, sortosament,
at actual.

7, el mecenes Josep
ra a la Diputació de
col.lecció de rajoles .

i de 40.000 pessetes,
de l'enrunat castell,

tat, l'any 1915, per
Entre 1918 i 1920 es
Josep Font i Gumá
.rnecenes i membre
ambé fou president
de Catalunya. Entre
r, a Vilanova, la font
briea Plrelli i l'edifici
publica l'important
rades catalanesi

s va .fer el solemne
ment de Vilanova i
eltrú, ja en perfecte
de l'any 1923 esva
1, un bust en bronze
geltrunenc Darnia

st va ser,col.locat en
de ponent delcastell
ta baixa, l'any

1959. A partir del. mes de desernbre de 1997, el
bu~t éssobre una peanya, entre les dues arcades
del segle XV de la gran porxada que fa d'entrada
principal a l'Arxiu Historie, oberta precisament a
l'evocadora placa de Fonti Guma, '

L'any 1949,el castell de la Geltrú fou declarar
monument "deinteréshistórico-artísticonacional »

i s'inicia el seu condicionarnent per fer-ne una
secció depenent de la Bíblioteca-Museu Balaguer.
'El 1959 es va reformar exteriorment tancant l'arc
apuntat de la facana de ponent, on s'obriren tres
finestres Ilíses.vsuprimtnt el terraple exterior ..
L'espai guanyat i la resta de sales de la planta
baixa queda habilitat per exposar-hi el material
arq~eologie dela Biblioteca-Museu Balaguer, La
planta noble del primer pis, adequadarnent
arranjada,acollíel Llegat56, extraordinari conjunt
de pintures de petít formar dels millors artistes
catalans de finals del segle XIX i primeries del
XX, donades a la ciutat pels hereus d'un anonim
mecenes barceloní, gracies a l'amistat que aquest
havia mantingut en vida amb els artistesvilanovins
Alexandre de Cabanyes Marqués i E.e. RicartNin,
La Junta de Patrons de la institució Biblioteca-
Museu VíctorBalaguer va acceptar, el 25 de
novembre de 1967, els fons del dissolt Museu
.d'Art Conternporani de Barcelona (1963). A les
sales de la planta noble del castell s'hi feren les
pertinents reformes per poder exhibir les 126
obres, majoritariame nt pictor iques , que
cornpletaren, junt amb el Llegat 56, la visió de

.' l'evolució de la pintura catalana des delsegle
XIX fins quasi el final del miLleni. L'any 1991, tot
el conjunt de peces .fou traslladat a la Fundació
Biblioteca-Museu Balaguer per ser exhibit,
posteriorment, entre els fons de les renovades
sales del Museu.

La planta baixa .del castell acollí, de mane-
ra provisional.Ja sala de lectura de la Biblioteca
Víctor Balaguer, entre l'octubre de 1993 i el rnarc
de 1995, mentre duraren les obres de
'modernització del seu, edifici de la.placa de la"
Vila.

A finals de l'any 1997,després de ser reha-
bilitada la planta baixa i Iasegona planta del'
castell, fins llavors totalment dedicada a golfes, i
restaurada la planta noble del primer pis per un
conveni entre l'Ajuntament de Vílanova i la Geltrú,

, propietari de I'edífíeí.J la Generalitat de Catalunya
i el Consell Comarcal del Garraf, va obrir-se la
multisecular edíficació com a seu de l'Arxiu '
Historie. _


