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americanosEls

del carrer de
l'Il1a de Cuba

adjacentsal carrerJe-

sús,segonsprojectedel

mestre d'obres Jaume

Suñé i Juncosa.Eren uns
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xamfrans que formaven

unaplacetaentre l'Illa de Cuba,Sant

Isidrei SantGaudenci,solucióinfluí-

da en l'eixample de Barcelonad'Il-

defo~s Cerda (1859). ~ou precisa-

') ment Jaume Suñé qui compra i

edificá.juntament amb el seugermá,

elst~Fenysde-la síniade l'Hort Gran

per, tal d'obrir-hi els dos carrers,

aparcel.larelterreny i fer-hi cases.El

nom de carrer del Progrésfou donat
»:

Isidre Baqués

En sessiócelebradaper l'Ajunta-

ment de Sitgesel 2 d'abril de 1897,

quasiun any abansde la declaració

de guerraa Cuba per part delsEstats

Units, 1'alcaldeMiquel Ribas Llopis

i el seuconsistori aprovarencanviar

el norn del carrer del Progréspel de

1'Illade Cuba.El canvi shavia sol.li-

citat atesque els promotors de la

idea consideraven impor-

tants:"las rela¿ionesde

familia y de intereses

que unen a Sitges

con la Isla de Cu-

ba" . (1). El carrer

del Progrésjunta-

ment amb el del

Ferrocarril -ac-

tual Francesc

Guma- s'obriren

en terresde 1'Hort

Gran com a carrers

pel mateix Jaume Suñé, el qual re-

nunciant a que portés el seu nom,

proposáel dit anteriorment fent re-

ferenciaal progrésque tal obrahavia

de portar a la vila (2). Aixó semblá

com una premonició de l'auténtic

"progrés" que assolirenmolts sitge-

tansa l' emigrar i fer elsseusnegocis

a Cuba.

L'antic carrer del Progrés
Aquell any de 1897 hí vivien al

carrer de l'IlIa de Cuba 46

personesen un total de

setzecases,de les quals

rrornés9 eren habita-

des tot l'any. El nú-

mero 15erapropie-

tat del mestre

. d'obresJaumeSu-

ñé i Juncosa,tot i

que no hí vivía. El

seu gerrná i també

mestre d'obres,Jo-

sep,residiaen el nú-

mero 6, amb la seva

els seusquatre

fills, i tambéerael propie-

tari dels números 8 i 14.
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Aquestesquatrecasesforen

seguramentconstruídesper

JaumeSuñé,pero esdestruirenpos-

teriorrnent í no s'ha conservarres

d'elles.

Lescasesdel anomenatsamericanos

a la nostra vila, mostren, en més o

menysgrau,la sort d'aquellsqueana-

ren a fer fortuna a colónies com Cu-

ba o Puerto Rico, i que tornaren a

Sitgesper a residir-hi temporadeso

per passar-hielsúltims anysde la se-



va vida. L'esti! de

les casesdaquests

personatgesva des

de! N eoclássic ro-

mántic al Nou-

centisme, 'passant

per l' eclectic, estil

que espodria arribar a definir com a

americano,i e! modernista. S'ha de dir

també que no tots els sitgetans que

emigraren a Cuba tornaren amb les

butxaques plenes, n'hi hagué molts

que s'hi quedaren i d'altres que tor-

naren amb el just o que havent-se

casatamb una cubana no tardaren a

marxar altre cop cap a Cuba.
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L'inici de l'eixample
Segonse! cadastrede 1886, Sebas-·

tia.Sansi Bori, en aquell any ja vivia

a la sevacasasituadaal xamfrá del ca-

rrer de I'Illa de Cuba -llavors carrer

del Progrés-- amb el carrer de Sant

Isidre.És un deIsprimers edificis que

tenen lloc en aquell eixample, un

bon exemple de construcció eclecti-

ca on esbarregen, amb intel.ligéncia,

solucions de diferents estils,especial-

ment e!sneogrecs.

De! mateix 1886 data la casade!

carrer de I'Illa de Cuba número 34-

36, obra de l' esmentatJaume Suñé i

Juncosa i promoguda per Francesc

Ferret i Llopis. Més tard hi viuria Jo-

sep Carbonell i Pasqual(1836-1908).

Aquest comerciant i empresari era e!

soci principal de l' entitat J.Carbonell

y Cia. de L'Havana, propietaria del

Gran Hote! Mascotte. Aquest hotel,

anunciat habitualment a la premsa

sitgetana, estavasitüat-en la primera

linia de l'l badia de L'Havana i dispo-

sayade 250 habitacions. J~sep Car-

bone!l estava casat amb la sitgetana

BenetaTermes, amb la qual esva re-

tirar a Sitgese! 1897 fins que va ~ó-
rir e! 1908 (3). A la casas'hi accedeix

a travésde dues escaleslateralsja que

• Casa de Scbastiñ Stltl5
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estaalcadarespec-

te e! nivell del ca-

rrer. La part infe-

flor, actualment

cornerc, es deuria

haver dedicat a

magatzem amb

acces directe al carreroActualment

continua essenthabitatge particular

tot i que s'ha perdut dos gransespais

de jardí que envoltaven la casa.

L'empremta de Buigas
Davant de la casaCarbonell tro-

bem una de lescasesmésluxosesi es-

pectacularsde tota la vila, estracta de

la casad'en Bonaventura Blay i Milá

(1860-1911) anomenadaVilla Ave!i-

na, fent honor a la sevadona Avel.li-

na Mas de Xaxars.Aquest americano,

comerciant i empresari, marxá cap a

América abans de l' edat militar i

entra a treballar

a la casacomer-

cial i de banca

C/Brauet y Cia.

de Cuantánarno.

Fou fundador

del Centro Be-

néfico de

Gu an t á n am o ,

institució de la

qual fou e!egit

president diver-

sesvegades.A fi-

nals del segle

XIX torna a
• Casa dejoan Arias
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i participar en la fundació

de l' empresaVichy Catalán S.A, de la

qual en fou important accionista. A

Sitges era soci d'EI Retiro i en fou

elegir president per majoria absoluta,

pero no va acceptare! cárrec atesque

ets negocis de Cuba e! reclamaven

(1895). També va sufragar les reixes-

de l' entrada principal de la Casa de

laVila l' any 1890.Villa Avelina, situa-

da en el número 35, fou obra de! gran

arquitecto Gaietá Buigas i Moriravá

(1854-1919) l'any 1901.Aquest bar-

celoní ja assolirá gran prestigi l'any

1882 quan e! seuprojecte fou I'esco-

llit per aixecar e! monument de

Cristófol Colom al port de Barce!o-

na (4). El 1883 e! trobemja corn a ar-

quitecte assessorde l'Ajuntament de

Sitges.El nom de Buigas va unit a les

principals obres arquitectóniques de

Sitges:e! mercat, l'escorxador, el pri-

mer projecte per a les escalesde la

Punta, e! projecte pe! Cap de laVila,

l' obertura del carrer Santiago Rusi-

ñol, les casesBlay,Virella, Ferrer To-

rralbas... A més dirigia la xarxa de

clavegueresi feia algunsprojectesper

a hipogeus. Podríem definir a Buigas

com l'arquitecte de! neogótic, e! go-

tic racionalista iniciat per Violet-Ie-

Duc. Exemple d'aixó és la casad'en

B. Blay, amb una

torre en punxa'

que serveix de

mirador. L'esglao-

nament de la

facana principal,

els maons com a

decoració, les to-

rres, les gárgoles,

el ferro forjar, així

com a l'aplicació

de la cerámica,

ens mostren la

tendencia neo-

gótica de l'arqui-

tectura catalanamodernista.

Modernisme espléndid
En el número 21, fent cantona-

da amb el carrer de Sant Gaudenci,

ens crida l'atenció I'espléndida faca-

na modernista de la casade Manuel

Planasi Carbonell (1854-1936), rea-

litzada pe! mestre d'obres .GaietaMi-

ret i Raventós l' any 1908. Manue!

Planas,industrial i comerciant, va es-



tablir-se a Santia-

go de Cuba i va

dedicar-se a la

destil.lació fa-

bricació de licors

sota la raó social

Planas Hnos. L'any 1899 va traspas-

sar la fatrica als seus germans que-

dant com a soci comandatari i reti-

rant-se a Sitges. En aquesta població

va casar-se amb la seva neboda, Do-

lors Planas i Catasús. En epoca de

l'alcalde Barrabeitg forma pan del

consistori com a regidor. En la

llicéncia d'obres demanada per Ma-

nuel i Dolors Planas exposen que

"desean modificar la fachada de su

casa núm. 15 de la calle de la Isla de

Cuba ... con sugeción a las reglas so-

bre policía urbana, aceras y cloacas

vigentes y mediante abono del ar-

bitrio municipal establecido". Fi-

nalment, l'alcalde Francesc Batlle

autoritzá les obres "mediante el

pago de veinticinco pesetas co-

mo arbitrio municipal, señalan-

do el plazo de un año para la

terminación de las obras y en-

cargando á la Comisión perma-

nente de Fomento inspeccione

las obras para que no se dé un

vuelo excesivo á los cuerpos sa-

lientes del edificio" (5).
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sa Bosch y Cia.

Més tard el trobern

allistat al Batallón

de Voluntarios, on

arriba al grau de

tinent.

hi residí fins el 18':!':!, mornent en que

. marxá de nou cap a Cuba arnb la fi-

nalitat de fundar a Cuantánamo.jun-

tament amb el seu germa Amoni, la

societat Arias Hnos. El 1906 amplia

l'activitat associant-se arnb Laureano

Cobián, y constitueixen la raó social

Cobián y Arias, Ropa y No-

vedades. El 1909 es traslladá

a Sitges, 011 passa
una bona

Poc després de la gue-

rra d'Independencia

Cubana,' l'any

1898 retorna

a Sitges,

pobla-

c 1 ó

t e m >-

Fotografia: Isidre Baqués

o n

L"americano'
Joan Arias

Davant mateix de la ca-

sa de Manuel Planas, i fent

també cantonada arnb el ca{rer

Sant Gaudenci, trobem la casa

del comerciant Joan Arias i Vi-

dal (1877-1963) obra projec-

tada l' any 1915 per Josep Gra-

ner i Prat. Joan Arias arriba a

Santiago de Cuba l'any

1891, on treballa a la ea-

• Casa de Manuel Planes



• Casa di' Francesc Ferret
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porada, durant la

qual fou e!egit vi-

ce-president de la

societat recreativa
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El Retiro. El 1912

torna de nou a

Guantánarno per

fer-se cárrec de

l' explotació de la

cantina de l'ingenio

San Miguel. El

1914 va casar-se

amb la sitgetanaTeresaSoler i Casa-

devall. Després d'alternar les activi-

tats ultrarnarines amb llargues tem-

poradesa Sitges,el 1916 fou designat

administrador de! santuaridelVinyet,

cárrec que va ocupar durant setze

anys.

En e! projecte inicial de la casai

en la Ilicéncia d'obres del 21 de ju-

liol de 1915, hi figurava un primer

pis amb quatre balconadesi obertu-

res amb volta de mig puntoA la part

superior, sobre l'entrada principal, e!

éonjunt es coronava amb un frontó,
sobre un' cos rectagular amb quatre

obertures. Per diversesraons no ex-

posades en la instancia del 12 d' oc-

tubre de 1915,JoanArias, amb la ca-

sa ja en construcció, dernaná al

consistori modificar el pis i la part

superior de la vivenda exposant-ho

gráficament. Amb la nova proposta la

casaseguiatenint quatre obertures en

el primer pis, abandonant-se la idea

de situar-hi un coronament de faca-

naoLa casaescompletavaamb unjar-

dí lateral, encaraavui conservat,en la

part que dóna al carrer de Sant Gau-

denci. L'entrada ;pr-ipcipal i la d'a-

questj~rdí estavenformadesper unes

portes dé ferro forjat amb formes si-

nuoses avui desapareguJes;Actual-

ment la ~asas'ha partit en dues vi-

vendes i arnb una .perruqueria-én la

part inferior que faxamfd. .

Casa de Francesc Bart és

Finalment, datadade l'any 1931,

trobem la casade FrancescBartés i

Marsal (1893-1954) situada en el

xarnfrá amb e! carrer Jesús,obra de

1'arquitectemunicipal, durant aquells

temps, Josep M. Martino i Arroyo.

FrancescBartés,comerciant, hisendat

i financer, quan tenia 14 allYs (1907),

rnarxácapa Cuba i s'establía Guantá-

namo, on tenia el seu oncle Albert

Bartés.Entra a treballara.la casaBori,

Batlle i Cia. de Santiagode Cuba, lloc

on va quedar-sealgunsanys.Més tard

va passara la firma CasasHill i poste-

riorment a la companyiaAmérico Ca-

sas,exportadora de sucre.Poc ternps

desprésde casar-seamb Maria Antó-

nia Clarens,filla d'una destacadafami-

lia de L'Havana(1920),esdevinguédi-

rector gerent del BancoTerritorial de

Cuba. Fou tresorer de la Compañía

AzucareraCentral Ermita. També par-

ticipa, fins al punt de ser-ne president

executiu,en la GuantánamoandWes-

tern Railroad Company. També fou

presidentde laAsociaciónNacional de

Haciendadosde Cuba.Lessevesnom-

brosesi diversesactivitatsno li perme-

teren freqüentargairesovint la vila de

Sitges.El mesdejuliol de 1936 visita

Sitgesper última vegada,acompanyat

de la sevafamilia.Va morir a L'Hava-

na el febrer de 1954.

En e! permísd'obres demanat per

FrancescBartésel 13 de novembre de

1930,exposa"que le interesaderribar

Ja casasituadaen la esquinade lasca-

llesJesúsa Isla de Cuba, y levantar en

su lugar el edificio cuyosplanosfacul-

tativos por duplicado acompaña'trsj.

Veiem que la tarifa total de l' obra fou

de 762,12ptas,signadaper el propi Jo-

sep'M. Martino (6).Ala casa,amb plan-

ta i dospisos,hi destacala part de faca-

na que fa xamfrá amb l'únic balcó de

. la casaen el primer pis, fet de forja

amb múltiples recargolamentsi coro-

nat per un frontó sobre la porta. La

part superior estracta d'un coshexa-

gonal que sobresurt en alcadadel se-

gon pis,cobert aquesta doble vessant.

L'entradaesdesplayaa la part que dó-

na al carrer de l'Illa de Cuba.L'edifici

escompletavaamb un pati que enca-;-

ra avui esconserva.

Per concloure, cal dir que I'am-

plíssim moviment constructiu que va

esdeveniral carrer de 1'Illa de Cuba,

possibilita avui en dia 'que aquestavia

pugui mostrar-secom un exemplede

l' evolució arquitectónica del nostre

país.EIsseusedificis,ecléctics,histori-

cistes,modernistesi noucentistes,són

testimoni de l' esplendidpanoramade

la nostra árquitectura en el període

que va desdefinals del segleXIX fins

a les primeres décadesdel XX. Per

aquest motiu és necessari valorar i

rnantenir aquestnucli, el qual, a més

de la sevaimportancia arquitectónica

i urbanística,éstambé mostra de l'i-

nici d'un canvi fonamentaleri la imat-

ge de la nostravila.

Notes:

(1) El Eco de Sitges,4 d'abril de 1897.

(2) Igansi M' Muntaner: EIs noms de ííoc del terme de

Sítges i de [es terres vei"nes.

(3) Les notícies que es donen dels diferents perso-

nargesque s'establiren a Cuba han estar tretes del lli-

bre de David Jou iAndreu:Els sítgetans a America i

Diaionari d"'Americanos" .

(4) Isabel Col! i Mirabent: Miscel.lilnia Penedesenca

1987 (lnstitut d'Estudis Penedesencs}.

(5) Arxiu Historie Municipal: llicéncies d'obres any

1908, número 34.

(6) Arxiu Históric Municipal: llicéncies d'obresany 30.

I .
, Isidre Baqués i Molina (1974) ésestudiaarde darrer curs d'História de I'Art de la UB. Esfut-

bolista del C.E Suburensei membre de la Colla Jove de Castellersde Sitges,de la qua! ésun dels

responsablesde l'equip de pinyes.
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