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El monument al Ferrocarril patei
Erigit el 1884 en' homenatge i gratitud a Gurná i Ferran, la seva restauració és urgent

J.F.HUGUET PRATS rril, dones, i enmig d'un des-
tacat acte es va inaugurar el

El 29 de. desembre passat monument al Ferrocarril, el
es van complir 118 anys de . qual a lavegada volia 'signifi- •
I'arribada del primer tren a lar.: car un homenatge a Francesc ".
flamantestaciódeVilanovaila . Gurna i Ferran per part deis
Geltrú. Tres anys més tard es .seus conciutadans.
va inaugurar el monument al' El projecte del monument
Ferrocarril, una escultura que cornrnemoratíu va ser objecte
encara avui presideix, tot i que de concurs, convocat a tot
torea mal mes, la placa Eduard t'ámbttestatal. en el qual hi van
Maristany, al costat de I'estació prendre part arquitectes, artis-
de Renfe. tes i escultors de notable pres-

Enmig de focs artificials, tigi. El tribunalqualificador va
música, festes i milers de vila- decidir-se, per unanimitat, pel
novins que exterioritzaven la projecte presentat pel pintor i
seva alegria en una festa que, decorador Ramon Padró. Nas-
segons el DIARIO DE VILLA- cut a Barcelona el 1848, va
NUEVA, es van perllongartres treballar molts anys a Madrid,
dies, la locomotora Gumé, fins a la seva mort, I'any 1915.
guamida amb banderes i ga- Com a pintor de cambra reial
lIardets, va fer acte de pressn- va realitzar el retrat d'Alfons
cia a la nova estació remolcant XII i la reina Maria Cristina el
el tren inaugural. 1881,

El ferrocarril Barcelona-Vi- El monument es va ubicar
lanova, gracies al seu artífex, davant de la íacana de la que
Francesc Gurná i Ferran, ja lIavors era l'estacló més im-
era una realitat i la vila deixava portant de la nova línia ferria,
per sempre el seu secular ai- una estació projectada pel
lIament geografic. Abans de prestigiós mestre d'obres Cel-

·I'arribadadeltren;eldespla~a, so Xaudaró, que es va acabar
ment fins a Barcelona consti- un a'ny després de la inaugura-
tula tota una aventura. Només ció del tren ..
hi havia dues alternatives, el Ramon Padró va col-tocar
mar o donar la volta per Vila- al cim del monument -que té
franca. forma de paraHelípet-la figu-

Per agafar el barco-corre u ra que representa Catalunya i
fondejat a la rada calia embar- que mira en diretció al centre
car-se a la platja prevíament de la ciutat. En un segon nivell
en un bot a rems, una operació hi ha quatre figures en forma
que calia fer igualment quan de matrones assegudes que
'es volia desembarcar. representen Barcelona, Valls i

Com que el camí de les Vilanova (les tres ciutats per
costes del Garraf era estret, on passava la línia projectada
pedregós i molt perillós, i impulsada per Gurna) i el
I'alternativa, si es volia arribar mateix ferrocarril. Les figures
perterra a Barcelona, era anar femenines, entre altres sím-
en cotxes de cavalls fins a bols, porten una pala en ho-
I'estació de Vilafranca, i allá menatge als maquinistes i fo-
agafar el tren. goners i un lIamp que repre-

El tram del camí compres senta el símbol del telegraf.
entre Canyelles, Viladellops i L'autor de les escultures va
Olérdola, durant diferents épo- ser el reusenc Joan Roig i So-
ques, era d'alt risc a causa ler, que també ho és de la
deis nombrosos atracaments, popular Dama del Paraiguadel
raptes i assassinats que s'hi pare de la Ciutadella i de. les
cometien. figures que adornen les arqui-

Tres anys després de la voltes de la tacana principal de
posada en servei del ferroca- la catedral de Barcelona.

Projecte del monumento Segons un gravat da I'época de la seva inauguració

. En els quatre costats del
monument, I'artista va col-lo-
car-hi els escuts, cisellats a la
pedra, de Barcelona, Vilanova
i Valls i els blasons del'Havana,
Matanzas, Cienfuegos i Cár-
denas, poblacions de I'illa de
Cuba vinculades a I'ambiciós
projecte ferroviari de Gurná i
Ferran.

A més de la de Gurná, al
monument hi figuren les efí-
gies de Soler i Morell, Torrents
i Higuero, en homenatge als
americanos que van contribuir
amb el seu estorctant perso-
nal com económic,

A les quatre cares del rno-
nument hi figuren les següents
dedícatories: Villanueva a su
hijo D. Francisco Gums i Fe-
rran, Al ilustre iniciador de la
vía férrea i Testimonio de gra-
titud de sus paisanos, mentre
que a la cara nord amb prou
feines s'hi pot lIegirjulio 1878,

Villanueva 29.12.1881, Valls
31.1.1883.

Una artística reixa de ferro
amb diverses alleqoríes, jun-
tament ambquatre fanal s que
portaven I'escut de la vila, com-

'pletava el conjunt monumen-
tal arnb que Vílánova i la Geltrú
va voler demostrar la seva gra-
titud al seu till illustre, Fran-
cese Gurná 'i Ferran.La reixa
de forja que protegia I'accés al
monument va cesparélxer in-
comprensiblement anys enre-
re, víctima d'una desafortu-
nada remodelació del nou en-
torn per guanyar unes poques
places d'aparcament.

El centenari i ernblemátíc
monument al Ferrocarril ofe-
reix actualment .un avancat
procés de corrosió rdeteriora-
ment.

Tant a la part alta com a la
baixa, s'hi troben diferents es-
CUIS,en baix relleu notablement

te
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afectats per I'alarmant corro-
sió de 1(1 pedra. Les cares orien-
tades al nord-est són les que
presenten un estat més pre-
ocupant. Les parts que sobre-
surten a la part alta de la base
del monumenttambé ofereixen
un avancat procés de deterio-
rament.

Tota aquesta inquietant si-
tuació, que ve de lIuny,
s'afegeix a les diferents pinta-
des i grafits per oferir una ima-
tge d'abandó i falta d'adequada
atenció municipal vers un mo-
numentconsideratcom el més
sumptuós i espléndid que té la
ciutat. És el monument que els
vilanovins van erigir per com-
memorar !'important esdeve-
niment que va representar per
Vilanova i la Geltrú la cons-
trucció del ferrocarril i com a
reconeixement, i gratitud als
seus impulsors, .capltanejats
per Francesc Gurná i Ferran.
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un alarmant deteriorament

Guma i Ferran ésmereixedor
de millor record

Parlar de Francesc
Gurná i Ferran és referir-se
a un vilanoví que va dedi-
car bona part de la seva
vida, i també de la seva
fortuna, al benefici de la
vila que el va veure néixer.

Gumá va ñnancar diver-
ses obres urbanes. Va im-
pulsar I'eixample amb la
prolongació de la rambla
Principal fins a la rambla
Transversal, actual carre-
tera. També es va fer cár-
rec de les obres de la cape-
lIa del cementiri i del parc
que porta el seu nom, da-
vant del coHegi Sama, a
més de fundar el Bane de
Vilanova i donar suport a
diferents iniciatives cultu-
rals i empresarials. El seu
gran projecte, pero, va ser
la aconstrucció del ferro-
carril.

Malgrat que es tracta
d'una de les figures més
emblemátiques . i preclars
amb que ha comptat Vila-
nova ila Geltrú, el seu nom,
a banda del pare Gurná,
només figura en una petita
placeta avui prácticament
inexistent. Esta formada
pels xamfrans de I'encre-
uament de la rambla Prin-
cipal i rambla de la Pau
amb les rambles Vidal i
Ventosa.

Seriabo
replantejar-se

el nom de la placa
del'estadó

Sorprenentment, la
gran placa situada entre
I'estació, el Museu del Fer-
rocarril, la Blblloteca-Mu-
seu Balaguer i I'edifici de
I'escola industrial, porta el
nom d'Eduard Maristany,
una persona que no va
tenir cap reláció rellevant
amb Vilanova.

, Aquestterrenys van ser
adquirits a final desegle
per lacornpanyla del fer-
rocarrils Barcelona- Vilano-
va-Valls, dirigidaperGuma
i Ferran. Aqquirida poste-
riorment la societat vil ano-
vina pels Ferrocarrils de
Tarragona a Bar¡;elona i
Franca per Vllatranéa, a
principi del segle )j:X va
passar a mans de la com-
panyiá MZA, de la qual
n'era enginyer director ')
Eduard Maristary.

Maristany va fer aixecar
la gran estació de Franca a
Barcelona, i va dirigir la cons-
trucció del túnel de l'Argen-
tera; a la línia Móra-Saragos-
sa. És el més lIarg de Cata-
lunya i li va valdre el titol de
marques de l'Argentera.

A Sant Pere de Ribes va
construir-s'hi la finca de So-
lers, seu fins I'any passat del
Gran Casino de Barcelona.
Els seus hereus encara man-
tenen la propietat del bosc de
Solers i altres espais circum-
dants.

Quan es va construir la
doble via a principi del segle
Xx, es va haver d'ocupar una
franja de carrers urbans i tarn-
bé una faixa del pare Gurná,
En compensació, la compa-
nyia MZAva cedir al munici-
pi, el 1.914,els 4.592 rnetres
quadrats situats entre resta-
ció, el dlpósit de locomoto-
res, la biblioteca museu i
I'actual rambla Exposició, que
no tenien cap utilitat per a
usos ferroviaris.

Dotze anys més tard,
l'Ajuntament va donar-Ii el
nom oficial de placa Eduard
Maristany, endetriment de la
figura senyera de Gurná, Cu-
riosament, anteriorsconsis-
toris havien plantejat la pos-
sibilitat de donar el nom de
Gumá a la placa de l'Estació
i també a I'actual avinguda
del Ferrocarril.

La proximitat del 2001,
quan Vilanova tributara ho-
menatge a la figura de Victor
Balaguer, fm adoptiu ,de la
ciutat, constitueixuna bona

, oportunitatperreplantejar-se
el canvi de nom de la popular
placa de l'Estació.

Conjuntament a la urgent
restauraci6 del monument al
Ferrocarril que elsvilanovins
van dedicar també al seu fill
il-lustre Guma i Ferran, seria
bo comencar el miHenni pro-
porcionant un millor reco-
neixément" públic a I'artifex
de I'arribada del tren. I aíxó
perque eS tracta d'una obra
transcendental, nascuda al
segle XIX, que significa un
imprescindible elementdina-
mitzador i de la qual al segle
XXI la ciutat iels vilanovins
continuen beneficiant-se.

Gumá iFerran va
dedicarla seva vida
i fortuna al progrés

deVílanova

Les pintades I la cerrosíé malmeten elmonument de la placa Marisiany

Els escuts ..Ja gairebé no es poden distingir orARI


