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La casade Manuel Planas i Carbonell La casade SebastíáSans i Bori La casade Severiá Virella, actualment L'Hotel Park

El turisme interior
Els sitqetans poden conelxer gratu'itament el seu patrimoni arqultectónic

(Ve de la pág:48) la seva farrulia
vaserprojectada a Ira vés de
per Gaieta Miret l' Atlántic va
i Raventós. escollireltran-
L'edificiconser- satlantic Nor-
va encara lesba- mandie, ales-
ranes de ferro horesel vaixell
forjat i part deis més gran i

-vitralls rnultico- luxósdelmón.
lors amb que la El pele-
gran tribuna que grinatge urbá
fa el xamfra de pel patrimoni
lacasaestavade- arquitectonic
corada. A la de Sitges es va
vara d'aquesta -detenir des-
casa, hi ha la de prés de supe-
Joan Bofill, un rar el carrerde
e x e m pie I'IIIa de Cuba
d'eclecticisme davant del
arquitectonic, Park Hotel, al
obra de Jaume número 10del
Suñé. En el nú- . carrerdeJesús.
mero 15 del ea- La casade Bartomeu Carbonell Aquesta va ser

rrer de l' illa de la casa per a
Cuba, estroba precisament la casa l' americano Severiá Virella, que
d' aquest arquitecte, Jaume Suñer va serprojectada per Gaieta Bohi-
i Juncosa, que va treballar tata la gasiMonrabá seguint l'estilecléc-
seva vida a Sitges i que va cons- tic que imperava als voltants del
truir les cases d' Antoni Almirall, 1895. L'immoble recorda la casa
d'Hill i Forment o l'abans esrnen- de Puig i Cadafalchdel passeig de
tal celler de Rafael Llopárt, Gracia de Barcelona i de la qual

Sense deixar él carrer de destaca, sobretot, la torre que els
I'illa de Cuba, trobem al número visitants van poder veure des del
13 la casa d ' Antoni Robert _ jardí de I'Hotel, tot interrompent
i Carreras, actualment l'Hotel la mornentaniament els banys de sol
Renaixenca.A'l,uest edifici va ser" i algun vermut deis turisteshostat-
també escola pública i la seu del jats.
Sindicato Obrero Español. Tanca L'Eco deSitges va publicar
el carrer, al número 2, la casa de al selmbre de 1886 la crónica de
Francesc Barté.construida el1931 la sonada inauguració de la casa
per l'arquitecte Josep Maria Mar- de Severia Virella, una festa que
tino. Bartés va emigrar a Cuba als va acabar a la una de la "f,tinada.
14anys i es va casar amb una rica La coruitíva de rurístes 10-
hereva. També va ser el director cals va supergr' el carrer de Jesús
del Banco Español de I'lIIa de per desernbocar al Cap de la Vila,
Cuba. El seu retorn a Cuba va ser on I'immoble estel-lar era la po-
sonar perqué per ferel viatge amb pular Casa del Rellotge. Aquesta

va ser constnúda per I'arquitecte

Ignasi Mas per encarrec del seu
propietari Bertomeu Carbonell, un

americano que esva enriquir amb
el cornerc de teixits.

Final, al Passeig

L'itinerari es va endinsar
des del Cap de la Vila baixant pel
carrer de Sant Pau fins al passeig
de la Ribera, on va acabar el pri-
mer recorregut dominical gratuú
de la ruta deis americanos. Un
recorregut que es podrá fer gratis
per als sitgetans, els darrers diu-
menges de mes. L' únic requisit és
concertar la visita previament per
poder organitzar-Ia amb grups de
25 persones, la xifra óptima per
fer el passeig de manera ágil.

Al carrer de Sant Pau, es
van poder veure les cases de Do-

Un capitell esculpit per Pere Jou
a una casadel carrer de Sant Pau

A la vora
d'aquesta casa.
hi havia el Cafe
deis America-
1I0S, 00es troba-
ven tots per fer
tertúlies i vida
social.

'Iors Vidall
d'Utrillo, al
número 3, un
edifici nou-
centista pro-
jectat entre els
arquitectes
MiquelUtrillo
i Josep Maria

Martino.
L'edifici, -ac-
tualment una
tavema basca,
conservaenca-
ra un capi tell
esculpit per
Pere Jou i al
número 8 la

casa del ma-
teix Miquel
Utrillo cons-

tnnda el 1918 i Fi de la visita a la casade Simó
que I'arqui- L1auradó
tecte va deixar
a l' escriptor i poeta Joan Salvat
Papassert perqué hi visqués du-
rant la convalescéncia d'una
malaltia. Va ser en aquesta casa
que el poeta va escriure els seus
poemes dedicats a Sitges. Aques-
ta casa va ser també escola públi-
ca i la seu de la Creu Roja de
Sitges abans de la Guerra Civil.

Al número 24, hi ha la casa
'd' Agustí Amell projectada per
l'arquitecte Elies Rogent, el res-
taurador del Monestir de Poblet i
de la Universitat de Barcelona. La
casava haver de ser restaurada i el
fill de l'arqui tecte va ser el. res-
ponsable de dur a terme aquesta
operació. .

La visita va acabar al Pas-
sef!1;, al davant del monument al
Greco desprésdecomentar la casa
de l'ameri cano Simó Llaurador,
obra de l'arquitecte Gaietá Miret.

Malvasia
i vídeo

La sortida
guiada es com-
plementa amb la
projecció a les
sales del Hotel
Romilntic-una
altres deis espais
interiors que es
pot observar du-
rant Iexcur-
sió-d'un vídeo
que permet en-

trar en algunes deis habitatges
particulars que conformen la ruta.
El mobiliari, interiorisme i orna-

ments deeoratius d'aquests edifi-
cis, s'ha mantingut en moltes
daquestes 'cases invariable. El
vídeo, realitzat per Vicenc Moran-
do i Josep Maria Alegre, és una
introducció a la forma de vida deis
americanos deSitges.Ofereix tam-
bé detalls sobrecostums i tradicio-
nsde la vila com el deisex-votsque
esconserven a l' ermita del Vinyet,

on els joves emigrats sitgetans
s'encomanven a Déu perque els
guaris deis riscos d'una travessia
quepodiadurarfinsa 3 mesosique
es va escurcar a un mes amb
l'arribadadels vapors.Una copa de
Malvasia i unespastess'ofereixen
als grups de visitants que
s'inscriguinperpoderfer I'exercici
de turisme iruerior.


