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I~TRODUCCIO

La C3..sa :3ebas1:~i coneguaa popu~ar:nent Can
?a~:3sa, ~- lna son3~rucc:ó que s'apar~a de la ~lpologla ~sual a

• • 113. .:.\amOla -1:7,a ciutat. i. que fou proJectada par
l'arqultecte Jasep Marla MIró: GUlbernau.

És u na obra tardan a de 1 i10dern isme ca~ala., que es basa en
recursos hlS!0rlC's~es.

Sens dUJte, on el modernlsme es manlfesta més brlllantment
és e:1 elS lnc:erlors. en eIs quais no es rega~elxen eSIorgos,
n i es po s e: Li m i t s la fantasla. Gaude 1:( d'un e x e l v i e n ;

ves~ibul i 3dla central execu~ats amb la participació de tot3 eis
OflClS arti:::.tlc3 reValOl'ltzats, espeClaemnt, en el mOViment
modernlsta.



INTRODuccro clISTORICO-FAMILIAR

A principis del S.XIX, els mariners, pa~rons i comerciants
de la comarca de 1 Penedés inclou l'actual Garraf)
s'interessaven pel comer9 i trafic maritim amb America. Poc a
poc, Améric~ esdevindra una font
riquesa

ineludible i consistent de

La poblacio de Vilanova i la Geltru aporta un bon nombre
deIs seus fil1s a les terres antillanes. El 24% deIs catalans que
van arribar a Cuba eren procedents d'aquesta vila i l'allau no
s'atura fins a partir de 1'any 1860 on la corba emigratoria
assoliria el punt d'infleccio.

Els factors que provocaren aquest esdeveniment son varis,
pero el que sembla que té més pes es la plaga de la fi l. loxera,
una plaga que afecta a les vinyes i, que provoca la caiguda del
sector vinicola. Aquesta crisis repercuti sobre els pagesos,
carreters i boters. Molts d'aquests varen escollir com a sortida
als seus pro b le me s l'emigracio "fer fortuna a les Amériques".

Entre tants d'altr~s podem destacar a Sebastiá Soler i Miro,
nascut a Vllanova i la Geltrd l'any 1854. Era fill d'una familia
pagesa, tenia d'altres germans i la masia on van viure és diu-
encara actualment- "La Pallisa" d'aqui el renom pel que s'e13
conelX: 'Pahisses".

Al 1884, Sebastia Soler marxa cap a América per establir-se
a 1q u iq ue (X ;. 1e) de die an t- se a 1 eo me r9 .d~ 1 g ua no (1) q ue se go n s
sembla 11 aná molt bé. Retorna a Vilanova al 1915 amb la seva
familia quant ja tenia 61 anys. Realment, ben aviat va saber en
que havia d'invertir la se va fortuna finques rdstiques i
urbanes; prestecs hipotecaris; lluiment peronal ... Pero de tot
a i xó el que en queda és la casa que ens ocupa: "Can Pahisa".

-------r-----.

(1) Guano: Materia resultant de l'acumulacio d'excrements i
cadavers d'aus marines. Empreat com adobo
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CRONOLOGIA DEL PROJECTE 1 DE L'OBRA

1915: Trobem el projec~e de Casa-torre realitzada per ordre
de Sebastia S~ler i signada per l'arquitecte Font 1 Guma.

1916: D~ta inscrita a la font
confirma la ~eva construcció anterior a

exterior del
la de la casa.

jardi que

1917: P ojecte de dues cases no realitzades per Sebastia
Soler situades en l'actual jardi, realitzats pel mestre d'obres
Gaialá Miret

1921: Projecte difinitiu i planols d'obra signats per
l'arquitecte Josep Ha. Miró i Guibernau.

1983: Adquisició de l'edifici i el Jardi per part de
l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrü.

1984: Obres de restauració i acondicionament com a llar
municipal d'avis, segons el projecte de l'arquitecte municipal
níquel Orriols i Mas.



AUTOR ARQUITECTE JOSEP Ma. MIRO 1 GUIBERNAU

FU! 'le Vilanova í la Ge lt r ú n at al 1889. Obté el titol
d'arquitecte al 191~. Fou arquitecte municipal de Vilanova i la
Geltru i Cubelles. L'activitat professional la desenvolupá,
principalment, a Vilanova projectant, entre d'altres, la casa
Sebastiá Sol r a la Rambla de la Pau, 48; La casa Joan Magrifia a
la Rambla Principal 114-116; Les Escoles Graduades al carrer Pius
X, el He rcat Pú b l í c a la p laca de Soler Carbonell; la
urbanitz cio de Rives Roges i d'altres importants projectes
d'urbanitzacL6, tant a Vilanova com a Cubelles. És l'autor a
Granollers e l'Hospital-Asil.



DESCRIPCIO DE L'OBRA

ÉS un edifici d'habitatge unifamiliar aillat, amb jardi i
amb dues faganes aliniades al carrero Aquestes fan cantonada,
per un costat, al carrer Soler i Morell i la fasana principal a
la Rambla de la Fau.

Aquest edifici és de planta senzillament quadrangular
i planta baixa aixecada de la resant delcompost de semisoterrani

carrero
El terrat accesible en el que només sobresurt un cos

inacabat que incorpora l'escala. Té una tribuna posterior de
plant semicircular coberta amb una semicupula. El semisoterrani
te 1 'accés pel jardi amb una rampa i escales de baranes de
bolustres.

El tractament de les faganes és de pedra vista de diferents
tipus i aparells i domina la terra rosada destacant el socol;
dintells de portes i finestres amb carreus de pedra blanca
picada. El coronament amb obertures de ferro forjat que fan de
barana del terrat.

Finestres circulars coronades i unides les unes a les altres
per un retlleu ondulant , amb columnes als costats de fus Ilis i
capitell jónic.



Le una gr~n a~quer12 orna~ental de

formigo prefabrlcat, sostinguda per columnes baixetes i amb el
fust cobert d'uns abollaments com closquetes de Tortuga.

Un ocul a cada costat i unes escales al mig que permeten
l'accés a un gran vestibul interior. Aquest vestibul al mig del
sostre té un gan vitrall en forma de cupula per on passa la IluID.
Sembla que emergeixi del mig de les aigues del mar, perque el
sostre té les ondulacions sense arestes de les ones, amb la
blancor de l'escuma que li dona el simple enblanquiment d'una
significativa senzillesa.

Les parets laterals estan envoltades d'un arrambador de
cerámica vidriada amb senefa de motius fIorals de diferents
colors. Que harmonitzen amb eIs colors del mosaic hidráulic de
terra.

La fusteria és completament escultorica, els montants de
les portes tenen peces de vidre i agafen formes corbes i de gran
fantasia.

El j ard i té xipresos, pins, palmeres i falsos pedrers. Hi ha
una torre Idiposit- Colomar) imitant una cascada de pedra amb
lncrustacions naturistes fetes amb cargols i patxines de mar.

En aquesta torre del jardi hi ha una inscripcio que diu
a i x i : "Colonia S.Soler 1016). D'Aqui s'ha tret la conc lu s i ó que
la torre fou construida abans que la casa.



CLOENDA

Per acabar voldría dir que a mesura que he anat realitzant
el treball he vist com creixien les dificultats per esbrinar el
máxim d'informaci6 possible, degut, sobretot, a que m'ha estat
impossible d'establir contacte amb algd d'aquesta familia, molts
han mort i a més a més van marxar de la ciutat despr~s de la
Guerra Civil. L'Arxiu Historie Municipal de Vilanova no té
constáncia deIs planells de la casa i l'dnic material del que
disposa la vila son eIs estudis realitzats pels Ajuntaments
democrátics actuals per tal de clasificar i tenir constáncia del
Patrimoni de la Ciutat.
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