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Illes u nesamb
el regust de Cuba

Sitges cornenca les visites guiades de la ruta deis 'americanos' els diumenges
<,

ser diputat per Cuba. El seumos-
catell de Sitges li va donar fama i
prestigi fins al puntd'arribar a ser
proveidor de la casa reia!.E ls més sorpresas van ser els

mateixos sitgetans que van assistir
a la primera visita guiada de la Ruta
Arquitectónica deis 'Americanos', "Qui

rn'ho havia de dir que faria de turista al

meu poble", va ser una expressió comuna
en la primera jornada d' una iniciativa que
vol mostrar al turisme estranger i ols
mateixos residents la riquesa del patrimoni
arquitectónic de Sitges a través de la

petjada deis 'americanos'

Itineraris personalitzats

L'itinerari urbá per les ca-
ses deis americanos va ser un r

recorregut exhaustiu. Cada visita
fará especial esment en deterrni-
nadescasesper ferels recorreguts
vius i vairats. Per a aquells que
vulguin fer un tour exhaustiu per
totes lescases,cal anar seguint els
fullets-guies de l' itinerari, del qual
seditaran 18.000 exemplars.
Aquest organitza en quatre plá-
nols un recorregut per 88 edificis
des del Neoclássic al Noucentis-
me i són un recorregut arquitectó-
nic i del creixement urbanísitic de
Sitges des del 1820 a 1935.

Des del carrer de Francesc
Gumá, els turistes van a passejar

fins al carrer Paral-Iel i l'illa de
Cuba, que conserva una bona part
d'exemples arquitectbnics
d' americano. El fet que alguns
d' aquests edificis hagin esdevin-
gutactualmentestablimentshote-
lers permet que ·la visita pugui
introduir-se també en alguns inte-
riors de les casescom Can Bola-
deres,actualmenthotel i restaurant
El Xalet. Aquesta casavasercons-
truida el 190l per Gaietá Bohigas
i Monrtabá, l' autor de les fonts de
Montjuic, i es tracta d'un edifici
neogótic,

48 Jordi Úbeda conéixer que PereCarreras va ser
un comerciantque va ferfortuna a

Cuba i que hi va tomar casat arnb
una indiana, Angela Quintana. A
l'esposa de Pere Carreras, Sitges
mai noli va ferel pesni la casaque
li havia dissenyat l'arquitecte Jo-
sep Pujol Brull, aixecada el 1906.
De manera que se les va enginyar
per fer que Carreras es vengués
aquest magnífic exemple de
l'arquitectura modemista a un al-

tre ameri-
cano, Pau
Barrabeig.

L a
facanade la
casa de la
qual desta-
-quenels es-

grafiats de
la facana i
elsconjunts
de finestrals
va perrnctre
coneixcrun
altre cos-
tum deis
america-
nos
Sitges, les
habitacions
de reixa.
Aquestes
habjtacions
eren cam-
bresambfi-

nestres que donaven al carrer on
s'apíegava la farnflia per prendre
la"fresca mentre observa ven el
carrer des de casa. A la vora de la
casa de Pere Carreras, hi ha el
celler de Rafel Llopart , construn
el 1893, per.l'arquit~te Jaume
Suñé. L1o~art va ser alcalde de
Guantánarno, una de lesciutats on
van aanar a viure itreballarmolts
deis sitgetans emigrats, Tarnbé va

L
aconvocatória de la pri-
mera visita urbana per
recórrer el patrimon i ar-

quitectonic deisamericanos aSit-
ges va superar les expectatives de
l'organització, ja que va congre-
gar, a les dotze del migdia a
lestació de Sitges, prop d'una
quarantena de turistes per un dia
en el seumunicipio L'objectiu era
participar en un iti-
nerari turístic inte-
rior, d'un retom al
passat deis sitge-
tans que van emi-

grar a Cuba i que
desprésd' haver fet
fortuna van deixar,
al seu retorn.
l' empremta del seu
pasoUnaempremta
d'enyor d' illa cari-
benya en forma
d'{lla ...urbana. Les
sevescases,auten-
t ics palauets de
luxe, van configu-
rar el creixernent

urba de la ciutat i
van reflectir gustos,
modes i capricis
deis seus promo-
tors i propietaris.

La visita va
cornencar al núme- •
ro23 del carrerde FrancescGumá,
la casadel comercianr PereCarre-
ras. Mia, membre deis AGIS, el
servei de guies turístics de la loca-
litat, va ser I'encarregada d'anar
descobrint petits detalls arquitec-
tónics, barrejats amb pinzellades
de la vida, costums i aspectes cu-
riosos deis qui en el seu dia van
habitar les easesvisitades.

Així dones, els turistes van

La torre de Can Boladeres,aetualment el restaruant el Xalet

ment i és per aquest motiu que la
casa es coneix com Can Bolade-
res. '

En el número 34-36 del ea-
rrer de l' illa de Cuba, es troba la
casa de Josep Carbonell Pasqual
construida per I'arquitecte Jaurne

Sunyer J unco-

s a
L'americano
que va fercons-
truir aquesia
casa tenia un

hotel de luxe a
la badia de
l'Havana amb
250 habitacio-
ns.

viatge, els turistes locals van co-
menear a coneixer alguns deis
costums deis americanoscom els
casaments per procura, a distan-
cia i que permetien a les sogres fer
alguns tripijocs, com elsd' adrecar
al futur rnarit un retrat de la filln
més agraciada i casar-lo després
amb la germana més gran. 1"
menys afavorida o la que rnenys
pretendents tenia. Un altre deis
eostums era el de rebre els amen-
CGllosque retornavendeCuba arnb
música. Així, les respectives ban-
desdel Retiro o el Prado. segonsa
quinaentitat pertanyia l' americano.
anavena rebreel nouvingut. Tarn-
bé s'estilaven una mena de recep-
cions conegudes com Fiestas en-
tre amigos.

Aneedotari

El primer propietari
d'aquesta casa coneguda alesho-
res com Villa Avelina va ser el
cornerciant Bonventura Blay i
Ml lá. casat
amb la indiana
Avela Mas.
Blay va ser un
deis impulsors
enaquell peno-
de de la recu-
peració de la
tradició bal-
nearia a Cata-
lunya i va ad-
quirir els
balnearis de
Caldes de
Malavella, on
va ser un deis
fundadors del
balneari de Vi-
chy Catalan.
L' exafcalde de
Barcelona Gui-
lIem Boladeres
va adquirir la
casa posterior-

Casade'tere Carreras
Enel nú-

mero 2 l del
rnateix carrer,
hi ha la casa de
Sebastia Sans i
Bori. Es tracta
de la primera
edificiaeió del
carrer de l' IIIa
de Cuba, un
edifiei prerno-
dernista. En
aquest punt del

Matrimonis eonvinguts

Continuant amb la visita, la
guia va mostrar també la casa de
Manuel PaJnasi Carbonell, uname-
ricano que esva casararnb la seva
neboda per evitar la disgregació
del patrimonio Aquesta magnífica
construcci6 rnodernista del 1908
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