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I'arquitectura deis indian9s
a vilanova i la geltrú,.
PereMarsé iFerrer,
arquitecte

El llegar arquitectonic a Vilanova i la

Gelrrú com a conseqüencia de la inversió

imrnobiliaria realirzada pels nostres ame-

ricanos és divers pel que fa a la destinació

de les edificacions i de l'esril en que..~sva

consrruir.

La tornada a la seva població d' origen

deis americanos que havien fet fortuna

va comportar, la majoria de vegades, la

consrrucció del propi habirarge on poder

viure cornodament la resta deis seus dies

conjunramenr amb la seva família,

situant-lo en un lloc privilegiat i presti-

giós de la ciurar. A cops, les obres empre-

ses per aquests indianos es reduien a

obres de millora a la casa on van néixer,

adaptant la fa<;:anaals nous esrils o incor-

porant noves instal-lacions domestiques

que proporcionaven els nous aven<;:os

recnologics.

A més deis edificis destinats a habitarge,

els pesos aporrars pels americanos -corn

reivindica anomenar als nostres indianos

Albert Mallofré, en el llibre recentmenr

publicar De Vilanova i la Gelrrú: la

memoria, captiva en imarges i alliberada

en fantasies- serviren per bastir edifica-

cions desrinades a allotjar equipamenrs

per a la població i introduir millores

urbanístiques, que encara donen servei a

la ciutat actual de 50.000 habirants.

La durada en el temps de la que s'ha

denominar l'aventura americana, que

compren des del darrer quart del segle

XVIII, amb la promulgació del Decrer

de lliure comer<;:,fins al primer quart del

segle XX, comporta forcosament que

l'estil arquirectonic en que les edifica-

cions es van anar construinr, a mesura

que anaven arribant els americanos a la

vila, no sigui ni únic ni uniforme.

Entre els edificis de carácter privar que

varen ser consmútsper indianos cal des-

tacar: la casa i e/ xalet d' en Panxo Ferrer

(1884), a la rambla Principal núm. 8; la

.24

casa Carreras i Girona (1866), al carrer

de Sanr Gervasi núm. 76; la casaJunqué

i Escofer (1868), a la placa deis Cotxes

núm. 3; la casa Sama (1862), al carrer

Major núm. 54-56; la casa Florenci Sala

(1873-1898), al carrer del Correu núm.

89; cal Baró de Canyelles (1862), a la

'pla<;:adel Sagrar Cor núm. 1; cal Xicarró

(1867), a la placa de la Vila núm. 12; la

casa Viñals i Gassó (1855), a la Pujada

-del Cinto núm. 2; la casa Ferrer i Vidal

(1880), a la rambla Principal núm. 61; la

casa Soler i Morell (1875), a la Pujada

del Cinto núm. 1; la casa Marqués de

Castrofuerre (1883), a l'avinguda de

Narcís Monturiol núm. 2, i Can Pahissa

(1921), a la rambla de la Pau núm. 46.

A l'últirn terc del segle XIX la construc-

ció de monuments que embelleixen les

ciutats a Catalunya pren una importan-

cia cabdal, deixant de ser l' estaruária una

exclusiva d' esglésies, edificis públics i

cemenriris, i convertint-se en un element

corrent als carrers. Amb aquesta finalitat

i amb la de portar aigües a la ciurar es

construeixen les fonrs de la placa Miró de

Monrgros, dedicada a l'indiano Josep A.

Vidal i Pascual, i la de la placa del Pou, a

la memoria de Francesc Armanya, aixe-

cades l'any 1861 i projectades per l'ar-

quitecte Francesc de P Villar i Lozano,

seguint un llenguarge medievalista

romanric. Les fonrs varen ser promogu-

des per la Socierar Sama-Ravenrós i Cia.,

mentre que el mareix Josep A. Vidal i

Pascual, comerciant establert a I'Havana,

deixa 40.000 pesos per a la construcció

de I'aqüeducteque havia de proveir d'ai-

gua potable la ciurar. Aquesta mateixa

societat, constituida per l'agrimensor

Crisrofol Raventós i Soler, que electua els

cálculs de l' obra, i per Salvador Sama i

Martí, hereu deis negocis del seu oncle

Pau Sama, comerciant i negrer establen a

Cuba, construiren, també, les fonts de la

placa de les Neus, coneguda com la font

del Geni, la de Cap de Creu i la de la

Geltrú.

El monument als Propulsors del

Ferrocarril, dins del realisme pag.37 •••
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---.. estatuari impulsar en el període de la

Restauració, va ser iniciat simbolicarnent

l'últim dia de 1'any 1881. Aquest monu-

rnent va ser erigir en record, entre d'altres

impulsors del ferrocarril a Vilanova, a

Francesc Cuma i Ferran i Pau Soler i

Morell, també indianos i primers accio-

nistes de la companyia, i financat pel

propi Ajuntarnent de la ciutat, amb

aportacions locals i contribucions de

vilanovins esrablerrs a Cuba.

Lestatuária també és presem al monu-

ment de la placa de la Vila, inaugurar

1'any 1883 en honor de Iosep Tomas

Ventosa i Soler, rnort a l'Havana el 1874,

havent estar alcalde de Matanzas i pro-

motor de diverses obres socials a la ciutat

i a 1'illa de Cuba.

La font de la placa dels Carros i la font de

Ferro varen ser construides els anys 1893

i 1895 a instancies de Joaquim Soler i

Gustems i Elies Miró i Soler, respectiva-

ment. Ambdós personatges estaven rela-

cionats amb América i interessats en pro-

veir la ciurat d'aigua potable a través de

fonrs públiques.

Lepoca d'expansió de la ciutat, amb la

construcció de grans edificis públics i

d'~quipaments, esta fortamem condicio-

nada per la intervenció dels americanos.

Així, la reconstrucció de la capella neo-

rornánica del cernenriri municipal va ser

financada per Francesc Cuma i Ferran,

seguint el projecte de l'arquitecce Josep

Simó i Fontcuberta.

A instancies de Salvador Sama i Martí,

l'any 1879 es projecta, segons projecte de

Jeroni Granell, el Col-legi Sama pels

pares escolapis, utilirzant un llenguatge

medievalista com ja havia fet l'arquirecte

Elies Rogent a la Universitat de

Barcelona.

LEscació del Ferrocarril, constriúda l' any

1881 per la companyia del Ferrocarril de

Valls a Barcelona, promoguda per

Francesc Guma i Ferran, va ser projecra-

da pel mestre d' obres Cels Xauradó.

Aquest excellent edifici és actualment

patrimoni arnenacat per una pretesa res-

tauració planejada per l'actual compan-

yia propietaria.

A l'any 1882 s'inicien les obres de l'edifi-

ci més ernblematic de la ciurar, pel que fa

referencia als seus equipaments, i fona-

mental per a la historia de l'arquitectura

catalana al considerar-se precursor del

modernisme: la Biblioteca Museu Vícror

Balaguer. Francesc Guma i Ferran, enri-

quit a Cuba, cedí els terrenys que ara

ocupa la institució, mentre que 1'edifici

va ser construir per voluntat de Víctor

Balaguer i Cirera.

Altres edificis de carácter públic relacio-

nats amb capital arnerica i promotors

vilanovins són: l' església de la

Immaculada Concepció, l' església de

Mar (1854-1891); l'Orfeó VilanovÍ

(1909); la facana principal de l'església

de Sant Antoni Abat (1877); el Centre

Artesa, actual Biblioteca Joan Oliva

(1867); la Societat Círculo Villanovés,

actual seu de la societat Foment Vilanoví

(1853) i el Mercat Públic (1935-1941).

Pel que fa referencia a espais urbans, els

nos tres indianos conrribuíren a la creació

del Pare Cuma i Ferran (1881), la placa

de la Vila (1854-1878), la placa

d'Eduard Maristany (1881) i la rambla

Principal.

Contribució destacada i fonamental per

l'ordenació urbana de la ciutat va ser la

redacció del Pla d'Eixarnple de Vilanova

i la Geltrú rany 1874, promogut per

Francesc Cuma i Ferran. Dos anys més

tard s'edita el Plano General de

Villanueva y Geltrú. Líneas de prolonga-

ción y proyecto de Puerto a instáncies del

mareix Cuma,


