
L'arquitectura vilanovina del
segle passat ens ha lIegat una mos-
tra molt variada de torratxes que
coronen alguns deis edificis constru-
Its a la vila des de finals del segle
XVIII i fins a finals del XIX i que es
van edificar en els solars de I'ex-
pansió urbana que Vilanova havia
projectat.

La projecció urbana de la
Vilanova d'aquella epoca s'havia
orientat en el tracat de carrers nous
perpendiculars entre el nucli urba i
el barri de mar, els carrers es pro-
jectaren amples i rectes, buscant la
distancia més curta entre els dos
nuclis; així, dones, la eonstrueció

El IIhobbyll d'aquest hivern

LES TORRATX-ES
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VUITCENTISJTES
QUE CORONEN ALGUNS

EDIFICIS DE VILANOVA
deis nous edificis resultava cómoda
i ocupaven grans superfícies amb
tacanes que donaven a dos i a tres
carrers.

En general, els seus propieta-
ris eren gent acabalada; alguns
d'ells eren patricis vilanovins, d'al-
tres eren els coneguts com "india-
nos" o també "americanos", que
havien tornat a Vilanova disposats a
invertir els seus "duros".

La coronació de I'edifici amb
la construcció d'una torratxa era una
novetat en aquell temps, que, a part
de donar més relleu a la cons-
trucció, en alguns casos era d'una

Al c. Sant Antonl, la torratxa de cal Freixedes. Foto: J. Sivill

utilitat molt concreta, que era la de
deixar passar la claror natural a
I'escala principal, situada enmig de
I'edifici, en una especie de gran
celobert al qual també donaven les
finestres de les habitacions interiors,
que es beneficiaven de la claror que
entrava per aquesta "lIantern?".

Pero la finalitat principal que
motivava la seva construcció no era
el que acabem d'exposar sinó que,
com hem dit, es tractava de gent
acabalada i negociants que tenien
tractes amb ultramar. Resultava que
des de dalt de la torratxa podien
estar al cas de I'arribada d'algun
vaixell o deis vaixells en que tenien

Torratxa al c. MaJor, 47 (casa de mossen Rodes). Foto: J. Slvlll



Des del terrat de les Purísslmes, 3 torraOCes: d'esq. a dreta, la de Can Vldall Mascaró (Pollcla), la de la casa de "les columnes trencades" Ila de Can Sales I Vldal (Sane). Foto: J. Slvlll

Una prova concreta d'aixó la tenim
en l'edifici de la placa de les Cols
on ara hi ha el "Foment": de la seva
torratxa sois en queda la fotografia
feta I'any 1885.

hostatgeria -I'Hostatgeria del Car-
me-, i que sembla que pertanyia als
carmelites que ocupaven tota
aquesta zona nord fins a I'església
deis Josepets. La imatge de la Ver-
ge del Carme que hi ha a la tacana
podria ésser una talla del segle
XVII.

els seus interessos i que feia mesos
havien salpat de Vilanova. Almenys
aquesta és la versió que ha arribat
de manera popular fins als temps
actuals, i ja se sap que "Vox Populi
Vox Dei".

La mostra variada d'aquestes
torratxes estava catalitzada per
diferents aspectes. Per una part hi
havia I'arquitecte o mestre d'obres,
com en deien, i per I'altra el gust
personal del propietari de I'edifici.

SITUACIO DE LES CASES
AMB TORRATXA

La torratxa, torea alta, dóna
lIum a una escala senzilla, pero que
hi accedeix directament, encara que
s'hi han fet unes reformes pels
desperfectes ocasionats en la caigu-
da d'un lIamp.

Al carrer Major, al núm. 47, hi
ha una casa construida cap a I'abril
de 1862, segons projecte del mestre
d'obra Josep Salvany, que era pro-
pietat del Sr. Joaquim Sadumí (pa-
rent de mossén M. Bodes, que n'és
I'actual propietari) i que ens mostra
la seva torratxa rematada amb qua-
tre florons, que podem contemplar
baixant des de I'Hospital per la
Rambla de Sant Josep.

En una zona urbana molt
concreta i reduida que va des del
carrer Major fins a la placa de la
Vila, podríem trobar una dotzena o
més de torratxes d'aquest estil que
presideixen els terrats de Vilanova i
que moltes d'elles són visibles des
del carrer, si el vianant esta interes-
sat en observar-les.

El núm. 49 pertangué a la
família Espoy-Sama. La torratxa
esta situada sobre el celobert interi-
or i a la part superior li han afegit
uns coberts que deformen l'estructu-
ra exterior.

Antigament, el carrer Major
era el camí de Barcelona a Tarrago-
na i per aquí passaven les diliqenci-
es que necessitaven reposar del
viatge, tant els cava lis com els viat-
gers. En aquesta casa, abans d'a-
questa construcció hi havia una

També al final d'aquest car-
rer, al núm. 88, davant la Font de
Ferro, hi ha la casa que fou deis
propietaris de la masia Seró, que
ara no en té, de torratxa, pero que
quan van edificar la casa, hi van

També hi ha: constancia, .
pero, que més d'una .d'aquestes
torratxes ara [a ha desaparegut per
raó de les modificacions que poste-
riorment s'han realitzat a I'edifici.

33



A cal Pau Alegre, al carrerde Padua núm. 17. Foto: J. Slvlll

construir una torratxa semblant a la
de la masia, de manera que des de
dalt d'una d'elles es podia veure
I'altra.

Al carrer d'Estudis núm. 4, hi
ha I'antiga vaqueria del Gasa, que
antigament havien habitat unes
monges, concretament van ésser
les "Puríssimes", quan van obrir
casa a Vilanova ara fa uns 130
anys i que també té una torratxa de
construcció senzilla i possiblement
anterior al 1800, que dóna lIum a
una escala interior i que és visible
des de la Font de Ferro.

CAN FREIXEDES

Es la casa del carrer de Sant
Antoni núm. 13. La portalada princi-
pal d'aquesta casa té una alcada
igual als baixos i a I'entresol, és
d'arc de mig punt emmarcada en
pedra. Corona l'edifici una barana
calada de cera mica i la torratxa de
planta quadrada amb coberta de
pavelló i finestres d'arc de mig punt.
La seva construcció data de l'any

Cal Gasa, al carrer Estudls. Foto: J. Slvlll

1872 i el projecte es deu al mestre obres d'arranjament fa pocs anys.
d'obres Josep Salvany.

CAN VIDAL I MASCARO

Una de les cases més anti-
gues d'aquest tipus és la casa Vidal
i Mascaró, que és a la placa deis
Cotxes 4-5 (on hi ha la policia naci-
onal). Aquesta construcció data
d'abans de I'any 1787, si tenim en
compte la documentació d'aquell
temps, on consta que per aquesta
data ja s'hi havia col.local una irnat-
ge de Sant Joan a la fornícula que
hi ha a la facana. Té unes grans
dimensions, ja que també dóna al
carrer deis Caputxins i al carrer de
la Fruita. El seu propietari, Sr. Joan
Vidal, la mana construir a finals del
segle XVIII i I'element més remarca-
ble és, sens dubte, la torratxa que
sobresurt del terrat, que és de plan-
ta quadrada pero que es transforma
en octogonal, i coronada amb una
barana calada. Els quatre angles
d'on arrenca l'octoqon eren ornats
amb quatre florons que han des-
aparegut d'enca que s'hi han fet

CAN SALES VIDAL

Aquest edifici també és a la
placa deis Cotxes núm. 7, on ara hi
ha un banco Es una construcció de
finals del segle passat assentat al
lIoc on hi havia hagut I'església del
convent deis Caputxins. L'edifici és
coronat amb una petita cornisa i
barana de balustre. La seva torrat-
xa, que també és visible, queda un
xic desplacada.

LA CASA DE LES
COLUMNES TRENCADES

El notari Sr. Jaume Ramona
i Maynés mana la seva construcció
I'any 1858 al mestre d'obres Andreu
Bosch i Menós; és al carrer de
Caputxins núm. 6. La porta d'accés
també és d'arc de mig punt i centra-
da i ocupa els nivells de planta
baixa i entresol. L'edifici es corona
amb una cornisa i capcer esglaonat
i té, a més, la torratxa amb coberta



Segells munlclpals de retoc« 1856-1863. per als permisos d'obres. Arxlu J. S/vll/

de pavelló. Al pati posterior hi ha
una capella neoqótica, la restaura-
ció de la qual és obra d'en Jujol.

Al peu de les escales d'a-
questa casa, hi podem observar tres
arcades que pengen del sostre i
que sostenen dues columnes tren-
cades enlaire. Aixó obeeix al fet que
s'havia qüestionat el projecte de
I'arquitecte, dient-li que la volta que
fa el sostre no aguantaria si no hi
posava dues columnes. El projectis-
ta va assegurar que no només no hi
feien falta sinó que I'arcada podia
aguantar més pes del compte.

Sembla que hi va haver una
aposta per entremig. I d'acord amb
el propietari van realitzar la cons-
trucció tal com es pot contemplar
encara avui dia: tres arcades de
tres peces penjant de la volta del
sostre amb dues columnes trenca-
des.

CAL PAU ALEGRE
abans CAL PERET PI

Casa situada al carrer de
Pádua núm. 17, amb portalada amb
arc de mig punt i columnes interiors

i la torratxa que ara ha esdevingut
visible amb motiu d'haver-se ender-
rocat les cases laterals. Remata la
construcció la barana calada.

També al carrer de Padua
núm. 38, hi ha una antiga edificació
de la família Marques que té la seva
torratxa, visible des de la placa
Miró, pero que és una construcció
d'un altre estil i menys vistosa i de
la qual té cura la nostra socia Mari-
na Massó.

TRETS CARACTERISTICS
COMUNS D'AQUESTES CASES

Són diversos els elements
arquitectónica d'aquestes edificaci-
ons que les agermanava. Un ele-
ment podia ésser la realització del
projecte pel mate ix mestre d'obres,
destacant Josep Salvany com a
rnáxirn realitzador. Un altre seria la
construcció d'aquestes grans porta-
lades amb are de mig punt seguida
d'una entrada i d'una escalinata
molt sumptuosa; i una altra podria
ser la torratxa, alguna de les quals
ja té més de dos-cents anys i que,
en definitiva, són les que han moti-
vat aquest treball.

Finalment, comentar que
I'enemic número 1d'aquestestorrat-
xes es troba en el pas deis anys i
en el risc de deteriorament i envelli-
ment a que estan sotmeses aques-
tes construccions, que acostumen a
tenir un accés molt difícil a I'hora de
fer-hi arranjaments i que repercuteix
en el cost económico

Caldria pensar seriosament, a
qui pertanyi el tema, en aquest
patrimoni arquitectónic vilanoví
abans que pugui desapareixer per
sempre.

Joan Lluís Sivill i Verges
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