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L’autora
Àngels Parés Corretger (Sitges, 1957).
Llicenciada en Geografia i Història i 
Filologia catalana, és Catedràtica de 
secundària jubilada.
Forma part de diverses associacions 
locals i penedesenques, amb les quals 
col·labora activament.
Ha fet recerca històrica i lingüística 
i compta amb diverses publicacions 
d’àmbit local i comarcal�
En relació a l’estudi i recerca de l’arqui-
tecte Josep Font i Gumà, ha publicat 
recentment l’article En el centenari de 
la restauració del Castell de la Geltrú 
(1920-2020) al “Butlletí de la Biblioteca 
Museu Balaguer” de l’any 2021 i ha fet 
una conferència sobre l’obra de l’ar-
quitecte a l’Agrupació Excursionista 
Talaia.

Presentació

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú impulsa aquesta publicació, el 
42è títol de la col·lecció Retrat, en homenatge a l’arquitecte Josep 
Font i Gumà (Vilanova i la Geltrú, 1859-1922). Enguany commemo-
rem el centenari de la seva mort, i cent-dos anys de la restauració del 
castell de la Geltrú, una de les accions més emblemàtiques que ell 
va promoure. La ciutat li va fer un reconeixement públic poc abans 
de morir, atorgant el seu nom a la plaça de nova creació del castell� 
Ara, un segle després, ens plau poder oferir a la ciutat aquest estudi 
biogràfic que condensa la seva trajectòria. 
 
Josep Font i Gumà és un dels personatges il·lustres que ha donat Vi-
lanova i la Geltrú. Arquitecte excel·lent, compromès amb la cultura 
catalana i el patrimoni, apassionat per la història, l’arqueologia i el 
col·leccionisme, Font i Gumà sobresurt en una generació d’intel·lec-
tuals que, en el tombant de segle XX, van assumir l’esperit de la Re-
naixença i, en un context de transformació econòmica, social i cultu-
ral, van posar els fonaments de la Catalunya moderna. 

Aquest llibre recull l’activitat de Font i Gumà en clau nacional i local, 
des del seu paper a la Junta de Museus de Barcelona, fins a l’emprem-
ta concreta en molts edificis i places de la comarca del Garraf. Tot i 
que la seva acció més reconeguda és la recuperació del castell de la 
Geltrú, cal subratllar altres projectes altruistes com el dels Esbarjos, 
que va realitzar en benefici de les escoles obreres de la seva ciutat. 
Tècnicament, va promoure una arquitectura moderna fomentant 
l’ús de materials nous i, alhora, sense rebutjar-ne els tradicionals. 

Vull felicitar la tasca d’investigació i redacció de l’autora d’aquest 
opuscle, Àngels Parés i Corretger, que, amb un esforç de síntesi en-
comiable, ens presenta els trets essencials de la biografia i obra de 
Josep Font i Gumà. La col·lecció Retrat continua ampliant, així, el 
coneixement del patrimoni humà i històric de Vilanova i la Geltrú.

Bona lectura!

Olga Arnau i Sanabra
Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú
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Biografia

Josep Font i Gumà va néixer a Vilanova 
i la Geltrú el 23 de gener de 1859 i hi va 
morir el 4 de juliol de 1922. 

Els seus cognoms van lligats a dues 
famílies vilanovines dedicades a l’ex-
portació de vins, al comerç americà i a 
les activitats mercantils. 

Els seus pares foren Francesc Font i Pa-
rés i Antònia Gumà i Ferran. Es van casar 
l’any 1854 i van tenir set fills; en Josep 
n’era el tercer. La família vivia al carrer 
Sant Joan, núm. 31/33. En aquesta casa 
els nois i les noies Font visqueren la seva 
infantesa i bona part de la joventut, tot i 
que part d’aquesta darrera la passaren a 
Barcelona, on es traslladaren a finals de 
segle. 

A Barcelona, el jove Font va estudiar bat-
xillerat a l’institut provincial de segona 
ensenyança i amb 15 anys es va matri-
cular a la Facultat de Ciències de la Uni-
versitat de Barcelona, on hi va romandre 
de 1874 a 1877. Aquest any Font demanà 
l’ingrés a l’Escola d’Arquitectura. Cur-
sà els estudis d’arquitecte de 1877 fins a 
1884 i el 17 d’abril de 1885 presentava el 
projecte de final de carrera.

Acabada la carrera, Font es va casar amb 
Bàrbara Maria de Fors i de Cuenca i ins-
tal·laren la seva residència al 1r 2a de 
l’edifici núm. 8 de la plaça de la Univer-
sitat de Barcelona i l’estudi d’arquitecte, 
al principal�

El matrimoni Font i de Fors va tenir tres 
fills, dels quals la Carme va morir a l’edat 
de 18 anys, mentre que la Montserrat i en 
Cristòfol es van casar amb els germans 
Bultó, respectivament.

La família Font i de Fors va seguir venint 
a estiuejar a la casa del carrer Sant Joan 
núm. 33 de Vilanova que havia heretat 
del seu germà gran, solter, Francesc, per-
sona també molt vinculada a la ciutat.

1

 1. Retrat de Josep Font i 
Gumà, pintat per Alexan-
dre de Cabanyes, que es 
troba al Saló de Plens de 
l'Ajuntament de Vilanova  
i la Geltrú.

Justificació

El 4 de juliol de 1922 moria l’arquitecte vilanoví Josep Font i Gumà. 
Just dos anys abans i gràcies a la seva generositat s’inaugurava la 
restauració del castell de la Geltrú. Dues efemèrides que mereixen 
un record. 

El nom de Josep Font i Gumà va lligat a una plaça, la de davant del 
castell; però la seva personalitat, els seus projectes (alguns de caire 
altruista), la seva projecció social, cultural i artística són molt més 
rellevants i tot seguit ho intentaré justificar. 
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Un trist 4 de juliol de 1922 

Com ja s’ha dit, els Font i de Fors vivien a 
Barcelona, però tot just començaven les 
vacances s’instal·laven a la casa pairal de 
Vilanova, motiu que sempre era celebrat 
pel Diario de Villanueva. 

I fou allí on morí l’arquitecte. La seva 
mort fou sobtada, feia tot just uns quants 
dies que el Diario de Villanueva es con-
gratulava de l’arribada de la família. Ar-
ribaren a la ciutat el 27 de juny i el 4 de 
juliol a les 8 del matí finia sobtadament.

Josep Font i Gumà va ser enterrat el 5 
de juliol al panteó familiar del cementiri 
de la ciutat. El fèretre sortí acompanyat 
d’una comitiva de casa seva i d’allà anà a 
l’església de Sant Antoni Abat i de camí 
al cementiri s’aturà al castell, a l’atri del 
qual es va cantar un respons en un altar 
instal·lat expressament. Albert Virella 
explica que els carrers s’ompliren de 
crespons i domassos negres en senyal de 
dol� El fèretre fou cobert pel drap mor-
tuori de l’Associació d’Arquitectes de Ca-
talunya.

Hi assistiren les autoritats locals i repre-
sentants de la Junta de l’Associació d’Ar-
quitectes. 

El 15 de juliol, el Diario de Villanueva  
publicava un text de la Junta de les Es-
coles i Esbarjos de Vilanova i la Geltrú 
de recordança vers l’insigne personat-
ge que deia: “Fue grande D. José Font y 
Gumà en la restauración del Castell de 
la Geltrú, más lo fué en el levantamien-
to de los Esbarjos.”

També es fan ressò de la trista dissort el 
diari La Veu de Catalunya i l’Associació 
d’Arquitectes de Catalunya, la junta de 
la qual, el 7 de juliol, anotava en el llibre 

Reconeixements de la ciutat a 
Josep Font i Gumà 

El primer reconeixement públic a Font i 
Gumà es va fer quan l’arquitecte encara 
vivia. El 23 d’octubre de 1919 l’Ajunta-
ment va acordar de donar el seu nom a 
la plaça de nova creació del castell de la 
Geltrú. 

El mateix dia de l’enterrament l’Ajun-
tament recollí la proposta d’erigir-li un 
bust per subscripció popular i l’obria 
amb l’aportació de 100 pessetes. Nom-
broses associacions de la vila s’hi adheri-
ren immediatament, així com molts i 
molts particulars. També es va demanar 
la col·laboració de l’Associació d’Arqui-
tectes de Catalunya. 

Es va constituir un comitè executiu inte-
grat per Joaquim Basora Nin, Alexandre 
de Cabanyes Marqués, Damià Torrents 
Brunet i Florenci Nolla Torner (presi-
dent de la comissió de Governació Mu-
nicipal). 

L’11 de novembre de 1923, diumenge, 
s’inaugurava oficialment el bust fet per 
l’artista geltrunenc Damià Torrents i 
Brunet, fos en bronze pel Sr. Bechini de 
Barcelona. Es col·locà al pati del castell� 

A les 11 del matí, al pati del castell, s’hi 
congregaren la família de l’arquitecte, 
les autoritats de la vila, membres del co-
mitè d’honor i representants de les asso-
ciacions vilanovines i de l’Ajuntament. 
L’alcalde Rafael Pollés llegí un emotiu 
discurs i Alexandre de Cabanyes un al-
tre, escrit per Joaquim Basora i Nin. L’ar-
quitecte Jeroni Martorell també hi va ser 
present.

Tots els discursos lloaren la figura de 
l’enyorat arquitecte i destacaren la seva 
important aportació econòmica, gràci-
es a la qual es va poder restaurar l’antic 
castell de la Geltrú. També esmentaren 
el caràcter humà, l’humor senzill d’un 
home que va saber contribuir d’una 
manera desinteressada a diverses cau-
ses de la seva ciutat nadiua, com foren 
la construcció dels Esbarjos o les refor-
mes de l’hospital de Sant Antoni Abat, 
on hi ha una làpida de marbre amb el 
seu nom.  

d’actes la notícia i expressava el seu de-
sig d’enviar una nota de condol a la ví-
dua Font, na Maria de Fors i de Cuenca, 
i de publicar “notes necrològiques” al 
Boletín i a l’Anuari de l’Associació, no-
tes que varen ser encarregades a Bona-
ventura Bassegoda i a Lluís Domènech i 
Montaner.

2

 2. Inauguració del bust 
(Fotografia cedida per Isidre 
Puig).

El 8 de novembre de 1923 el Diario de 
Villanueva deia que Eliseu Oliver, ex-
president dels Esbarjos, va regalar a 
Bàrbara Maria de Fors i de Cuenca, ví-
dua de Font, un quadre fotografia del 
llenç pintat per Alexandre de Cabanyes 
dels Esbarjos on hi ha el bisbe (Enric 
Reig), ell mateix i l’arquitecte Josep 
Font i Gumà.
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Perfil 

Després d’haver llegit les diferents refe-
rències periodístiques i bibliogràfiques 
que parlen de l’arquitecte Font i Gumà, 
hom arriba a la conclusió que va ser un 
home de caràcter senzill, de tarannà pla-
ner, obert, amic dels seus amics, un xic 
sorneguer quan calia, però a la vegada 
seriós i sòlid vers tot allò que es propo-
sava. No va privar mai ningú del seu ajut 
i col·laboració i quan calgué va treballar 
desinteressadament, com per exemple 
en el projecte dels Esbarjos que realitzà, 
sense cobrar res, en benefici de les esco-
les obreres de la seva ciutat natal� O bé 
formant part l’any 1916 d’un grup de pro-
homs en la comissió conciliadora vers la 
vaga de paletes.

Enric Cristòfol Ricart en les seves Me-
mòries fa una semblança del “senyor Pe-
pito Font” i recorda com li agradava, al 
jove Ricart, sentir-li contar coses quan 
es trobaven a la tertúlia del Sr. Galce-
ran que es feia a la rebotiga de la seva 
farmàcia de la plaça de les Cols (llavors 
de la Verdura). Ricart descriu l’aspecte 
físic de Font i la seva manera de vestir, 
però sobretot incideix en el seu caràcter 
afable i humorístic.

Trajectòria social i cultural  
de Josep Font i Gumà

Josep Font i Gumà va viure una de les 
èpoques més interessants de la història 
contemporània de Catalunya, la que va 
de finals del segle XIX a 1920/1939 i he-
reva de la Renaixença. Durant aquests 

anys el Principat viu una època de trans-
formació i canvi social i econòmic. És 
una època en la qual es forja el camí cap 
a la recuperació de Catalunya. Els intel-
lectuals redescobreixen la seva terra, el 
seu passat històric i volen construir una 
Catalunya autònoma políticament, soci-
alment i cultural� Font s’hi va compro-
metre plenament i en va prendre part 
activa. 

L’Escola d’Arquitectura no només va 
ser un dels pilars del Modernisme i cen-
tre de formació sinó també un espai de 
trobada i de debat. Professors i alumnes 
compartien projectes, inquietuds, idees 
polítiques, recerques arquitectòniques i 
arqueològiques... Des de l’Escola s’orga-
nitzaven excursions i sortides. Per exem-
ple, sabem que Font acompanyà Elies 
Rogent en les visites a grans monuments 
del país i participà en les excavacions 
d’Empúries coordinades per la Junta de 
Museus de Barcelona i dirigides per Puig 
i Cadafalch l’any 1907.
 
A l’Escola va conèixer Antoni M. Gallis-
sà i des d’aleshores foren amics insepa-
rables; ambdós es llicenciaren el mateix 
dia, compartiren feina i estudi, aspiraci-
ons polítiques i culturals fins que la mort 
de Gallissà, l’any 1903, ho estroncà tot. 

Soci del Centre Excursionista de Catalu-
nya, anà en nombroses excursions per a 
observar i conèixer edificis antics, restes 
arqueològiques... 

L’any 1894 es feia soci de l’Ateneu Barce-
lonès. 

Però sobretot cal destacar la seva tasca 
dins la Junta de Museus de Barcelona, 
constituïda l’any 1907 i successora de la 
Junta Mixta de Museus i Belles Arts. La 
nova Junta de Museus emprengué una 
de les empreses culturals més difícils i 

importants, la de salvaguardar el patri-
moni català, i una de les seves primeres 
actuacions va ser la restauració del cas-
tell de la Geltrú precisament, com des-
prés s’explicarà. Font en va ser membre 
durant força anys, primer de la Junta 
Mixta (1906) amb Puig i Cadafalch, Fuxà 
Leal, Tamburini Dalmau i Mas i Fonde-
vila i després, de la nova Junta de la qual 
en va ser sotspresident l’any 1912, acom-
panyant el president J. M. Serraclara, 
fins al 1915.

Com a arquitecte fou membre de la junta 
de l’Associació d’Arquitectes de Catalu-
nya, primer com a sotspresident (1888) i 
en el bienni de 1916-1917 en va ser presi-
dent. També va representar el Col·legi 
d’Arquitectes davant la Diputació, però 
per motius de relació entre l’Escola d’Ar-
quitectura i la Diputació va dimitir. A la 
vegada actuà de representant de l’Asso-
ciació a l’Ateneu Barcelonès.

I just l’any de la seva mort, el 1922, va ser 
nomenat acadèmic de Sant Jordi. 

Seguint l’exemple d’altres intel·lectuals 
de la seva època, prengué part activa en 
la vida política. Ingressà a la Lliga Regi-
onalista l’any de la seva fundació (1901), 
junt amb d’altres arquitectes com el seu 
amic Gallissà, Francesc Rogent, Fer-
ran Romeu i Claudi Duran i Ventosa. I 
possiblement prengué part activa en el 
manifest que es coneix com Les Bases 
de Manresa (1892), si tenim en compte 
la referència que dona Lluís Domènech 
i Montaner quan escriu un text intitulat 
“A la memòria d’en Gallissá” a La Veu de 
Catalunya, en el qual diu:

En els tallers del “restaurant del Parch” 
en van sortir les Bases de Manresa.

Es va presentar a les eleccions per a di-
putat provincial del districte 9è Vilano-

va-Sant Feliu de Llobregat l’any 1903, 
però no va ser fins a l’any 1911 que va 
obtenir l’escó pel mateix districte. Va ser 
diputat de 1911 a 1915. Font participà, per 
tant, en l’important canvi polític de l’any 
1914, any en què les quatre Diputacions 
de Catalunya s’uniren i de la fusió en re-
sultà la Mancomunitat de Catalunya.

L’any 1922 era president del Sindicat 
d’obres del pantà de Foix. Sembla que 
aquesta presidència li dugué alguns 
maldecaps i enfrontaments amb l’en-
ginyer i director de les obres, Valeriano 
Ruís de Guevara. Font volia acabar aviat 
les obres i els canals, però la seva plani-
ficació degué topar amb l’esmentat di-
rector i aleshores el 20 de juny de 1922 va 
presentar la dimissió. El sindicat no la hi 
va acceptar perquè estava d’acord amb 
el seu plantejament. Malgrat, però, el 
suport que li donà el sindicat a la reunió 
d’aquell dia hi assistí en representació 
seva el vicepresident, Frederic Travé. Un 
dia abans de morir, Font renunciava de-
finitivament del seu càrrec de president. 
Sembla que la confrontació amb l’engi-
nyer degué ser molt dura i desagradable, 
intuïció que es pot percebre llegint la 
cita del discurs que pronuncià Joaquim 
Basora Nin el dia de la inauguració del 
bust de l’insigne arquitecte. Basora diu: 
“...La mort havia firmat el dia abans del 
seu òbit la sentència inapelable de l’últi-
ma pena com a finalitat i fallo d’un pro-
cés desenrotllat a l’estatge d’una entitat 
de la qual ell era president, dedicant-li 
totes les seves energies, tots els seus an-
hels, totes les seves activitats, que foren 
grollerament escarnides i trepitjades”. 
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Font i Gumà, col·leccionista  
i historiador

Com molts d’altres homes del seu temps 
Font no només conreà l’arquitectura, 
sinó que el seu aprenentatge i el contac-
te amb altres intel·lectuals el portaren a 
l’estudi i coneixement de la història na-
cional, l’interès per l’arqueologia i el col-
leccionisme. 

Les excursions i sortides que feien el 
Grup del Parch arreu de Catalunya i les 
tertúlies intel·lectuals li van despertar 
l’interès per la història i l’arquitectura 
popular i les arts decoratives. De les se-
ves constants passejades per les contra-
des catalanes li va néixer l’afició de col-
leccionar rajoles vidriades valencianes 
i catalanes i del col·leccionisme passà a 
l’estudi que sintetitzà en l’obra Rajolas 
valencianas i catalanas, publicada l’any 
1905 als tallers Oliva de la rambla Vento-
sa de Vilanova i la Geltrú. 

Aquest estudi és el primer en aquest 
camp i un dels més interessants dels que 
s’han fet sobre aquesta modalitat artís-
tica de tots els temps. Font n’estudia les 
formes, els colors i la procedència histò-
rica. A més de l’estudi d’unes 920 peces 
de rajoles catalanes i aragoneses també 
en va fer els dibuixos. 

Josep Font i Gumà, quan va proposar-se 
de fer aquest llibre era conscient de la 
gran aportació historicocultural que 
estava realitzant, així ell mateix deia: 
“L’art de les rajolas era quasi desconegut 
fins are. Fins aleshores s’havia estudiat 
la vaixella, però ningú, o bo y ningú, ha 
dit una paraula de las rajolas pintadas 
[...] essent així que aquestes pessas son 
producte d’un meteix art, exercit a la 
mateixa epoca y pels mateixos artistas, 
totas ellas obradas al regne de Valencia. 

Lo que hi ha es que ningú s’havia fixat en 
les rajolas: els uns perque no las conei-
xian, els altres potser coneixentlas, per 
que no havían sapigut veure tota l’im-
portancia que tenían.”

Aquest estudi expressa i recull l’interès 
que tingueren els arquitectes modernis-
tes vers aquesta expressió artística, l’ús 
que en feren en la seva arquitectura i la 
voluntat d’aprendre les tècniques i de 
saber els orígens d’aquesta mena de ra-
joles.

A part d’aquesta obra, Font inventarià les 
peces de ceràmica i terrissa que es varen 
trobar al Pati dels Tarongers de la Gene-
ralitat de Catalunya l’any 1909 en fer-se 
unes obres. Font va publicar l’estudi a 
l’Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans. 
en aquest estudi hi ha alguns dibuixos 
de l’enrajolat i de les rajoles trobats, fets 
per ell mateix. La lectura de l’estudi ens 
permet assegurar que Font era un expert 
coneixedor i que les seves constants re-
cerques li varen permetre datar i situar 
cronològicament aquestes restes de ce-
ràmica. Aquestes troballes també es van 
guardar al Museu del Parch.

Podem dir que Font seguí el camí en-
cetat pels altres arquitectes de l’època 
que, a més de desenvolupar la seva feina 
professional, empraren els seus conei-
xements en l’estudi de l’art (Domènech, 
Puig, Pijoan, Martinell, Ràfols i Gudiol). 

Llàstima que Font sols publicà aquest 
estudi, perquè el seu afany col·leccionis-
ta el dugué a tenir una gran informació 
i a seguir camins que fins aleshores no 
s’havien estudiat. La seva obra és única i 
d’un valor incalculable. 

La seva afició a la ceràmica i els conei-
xements que va anar adquirint el por-
taren a dissenyar rajoles per a diferents 

bòbiles, com per exemple la “casa Pujol 
y Baucis” i la casa de mosaics “Escofet 
y Tejera”. I l’any 1905 realitzà el disseny 
d’un plafó de rajoles valencianes amb 
el Pare Nostre que l’orfebre i arqueòleg 
barceloní Joaquim Cabot va fer fer a 
Font i Gumà per a un grup de pelegrins 
per deixar-lo al Temple del Pare Nostre 
del Mont de les Oliveres de Terra Santa.
El plafó estava fet amb rajoles esmalta-
des i policromades, lletra gòtica catala-
na, semblava un full d’un missal medie-
val� Les capitals tenien motius florals. Va 
ser fet al taller de Palma de Mallorca “la 
Roqueta” i va ser exposat a la Sala Parés.

També en el seu taller ell i Gallissà dis-
senyaren diversos models d’escultures, 
buidats, baixos relleus i detalls decora-
tius que cediren el 1894 a l’Escola d’Arts 
i Oficis de Mataró.
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L’arquitecte
 
Font va ser per formació i pensament 
un home del Modernisme. La seva obra 
forma part dels arquitectes que cerca-
ren una arquitectura nacional i mo-
derna. Una arquitectura que feia ús de 
materials nous com el ferro o els pavi-
ments hidràulics, però sense rebutjar 
els tradicionals donant-los nous trac-
taments formals i compositius. Per als 
modernistes tots els elements de les 
construccions participaven d’una ma-
teixa concepció estètica: mobles, ba-
ranes, balcons, finestres, paviments... 
tots els racons de l’habitatge s’impreg-
naven de l’esperit que l’arquitecte volia 
donar a la seva obra.

Un estudi acurat de la seva trajectòria 
arquitectònica ens farà adonar que al 
llarg dels anys Font va anar adquirint 
un estil personal i definitori amb una 
constant evolució que ens permetrà en-
troncar-lo amb el canvi d’estil iniciat a 
mitjans dels anys deu, en l’anomenada 
Catalunya noucentista.

Mestratges
 
A l’Escola d’Arquitectura va tenir com 
a professors Elies Rogent, que n’era el 
director, Francesc P. Villar, Joan Tor-
ras, Antoni Rovira Rabassa i Lluís Do-
mènech i Montaner, que va ser qui més 
l’influí. 

D’Elies Rogent heretà la integració 
d’elements medievalitzants en les se-
ves composicions i en el seu gust per 
la ceràmica. L’exemple més evident és 
la font de la plaça dels Carros, primera 
mostra modernista de la ciutat (1892-
1893).

3

4

 3. Plànol de l’arquitecte de 
l’altar de la capella de la Mare 
de Déu de Montserrat, quan 
es va instal·lar als Esbarjos, 
1919 (cedit a l’Arxiu Històric 
Municipal de Sitges).
 4. Postal del 1902, font de 
la plaça de los Carros. (Fons 
documental Biblioteca Museu 
Víctor Balaguer. Núm. entra-
da: CLFA1 21_2).

Però va ser amb Domènech i Montaner 
que va mantenir una relació més estreta, 
sobretot durant l’època que Domènech 
va tenir el taller a l’edifici cafè-restau-
rant construït per a l’Exposició Univer-
sal de 1888 i que quan aquesta va aca-
bar va romandre en desús. El taller, diu 
Domènech i Montaner, es va crear “amb 
la intenció de restaurar-hi tota mena 
d’arts i procediments”. Amb Domènech 
va compartir projectes i encàrrecs ar-
quitectònics i també van fer recerca i 
aprenentatge de nous oficis, lligats als 
antics oficis artesanals, als quals dona-
ren una nova projecció. I com ja s’ha dit 
anteriorment els Tallers del “restaurant 
del Parch” va ser un punt de trobada on 
es compartiren idees i propostes polí-
tiques i culturals. Les persones que hi 
col·laboraren s'anomenaven “Grup del 
Parch”.
 
Tres anys abans d’acabar la carrera, 
Font ja havia començat a col·laborar a 
l’estudi dels arquitectes Josep Vilaseca 
i Lluís Domènech i Montaner, que pro-
jectaven “l’ampliació del concurs dels 
edificis d’acadèmics y escoles superiors 
provincials” i, més endavant (1888), ell i 
Antoni M. Gallissà van treballar sota la 
direcció d’Elies Rogent amb Domènech 
i Montaner, Francisco Rogent i Fernan-
do Romeu en els projectes d’execució 
de l’Exposició Universal� 

Font no va crear escola tot i que l’estu-
diant d’arquitecte Josep M. Jujol formà 
part del seu estudi fins al 1906, quan 
anà a treballar amb Antoni Gaudí.
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6

Trets significatius de la seva 
obra arquitectònica
 
Oriol Bohigas en el seu estudi Reseña y 
catálogo de la arquitectura modernista 
classifica els arquitectes més significa-
tius de finals del XIX i principis del XX 
en dos grups segons els anys que ha-
guessin acabat la carrera. Font i Gumà 
l’inclou en el grup primer (s. XIX) al 
costat de Josep Vilaseca, Domènech i 
Montaner, Antoni Gaudí, Pere Falqués, 
Camil Oliveras, Enric Sagnier i Puig i 
Cadafalch, entre els més significatius.

Bohigas els defineix com el grup que 
“fundaron las directrices y las tenden-
cias principales del Modernismo, sobre 
todo Gaudí y Domènech y los otros fue-
ron fieles seguidores. Generación pun-
ta, convencidos de su amplitud social y 
política que presentaba la búsqueda del 
nuevo estilo”. 

El Modernisme, malgrat el seu objectiu 
comú, es va presentar sota formes ben 
diverses, una de les quals és el corrent 
historicista o arqueologista. Aquest 
corrent es basa en la recerca d’elements 
compositius d’època medieval i de l’es-
til mudèjar, l’anomenat gòtic musulmà.

L’afecció de Font i Gumà a l’arqueolo-
gia, com hem assenyalat, i l’estudi de 
l’art antic l’ajudaren a emprar adient-
ment aquest estil arquitectònic i assi-
milar-lo al Modernisme. Les capelles de 
la Mare de Déu de Montserrat (Els Es-
barjos, Vilanova, 1914), la de Sant Joan 
Baptista de l’hospital de Sitges (1915) i la 
de Sant Rafael de Pineda de Mar (1908) 
en són clars exemples, partint del mo-
del de la capella romànica de Sant Joan 
de Vilafranca del Penedès. 

L’arquitecte, però, ben aviat adoptà al-

tres llenguatges extrets de l’arquitectu-
ra popular, sobretot la masia i la casa 
marinera, com assenyalava J. M. Ràfols 
a Modernismo y modernistas, conside-
ra Font i Gumà com “uno de los arqui-
tectos más notables”, capdavanter del 
moviment arquitectònic populista. Per 
a ell, Josep Font i Gumà fou el primer 
que va valorar la masia i la casa marine-
ra com a base arquitectònica, cosa que 
mai fins aleshores havia fet cap altre 
arquitecte, els quals s’havien centrat en 
els monuments religiosos i grans cons-
truccions civils (castells i palaus). Font, 
diu Ràfols, es va recrear en aquest po-
pulisme i simplicitat, un exemple dels 
quals són els Esbarjos.

Aquest nou plantejament arquitectònic 
té com a base la nova ideologia noucen-
tista, basada en l’estil classicitzant i la 
cerca en els antics valors de la mediter-
raneïtat. Formes que arrenquen de les 
noves tendències europees, centrades 
a la capital austríaca i conegudes amb 
el nom de Wiener Sezession, sobretot 
aquelles que dissenyà l’arquitecte Ol-
brich. Els arquitectes catalans van sa-
ber aplicar el nou gust classicitzant, de 
línies més pures i ingènues a partir de la 
plasmació dels elements arquitectònics 
populars. Font recollí la proposta i es va 
fer seva la idea de recuperar tot allò que 
fos popular, per això E. C. Ricart davant 
mas Roquer exclamava: “Allò sí que és 
una masia! Una casa d’aquí”. 

Masies com el Recó de Sant Pere de Ri-
bes (1909), el xalet del Nin (Vilanova 
i la Geltrú, 1913), can Jove (Sant Pere 
de Ribes, 1904) i sobretot els Esbarjos 
de Vilanova i la Geltrú (1913-1917) són 
exemples de la seva arquitectura d’estil 
popular.
 
Bohigas i Ràfols coincideixen en l’evo-
lució arquitectònica de Font, la qual 

 5. Ca l’Urgell, 
Sitges, 1912.
 6. Can Miret de 
les Torres, Sant 
Pere de Ribes, 1898.

del Modernisme d’estil medievalitzant 
evolucionà vers unes formes més sim-
ples i racionalistes, un populisme amb 
influxos modernistes centrats sobretot 
en els detalls decoratius, en l’ús de les 
rajoles que ell tan bé coneixia i havia 
estudiat.

Observant les obres existents de l’ar-
quitecte hom s’adona que amb el temps 
s’allunyà del Modernisme, de l’Art Nou-
veau, d’un oníric imperi de les corbes 
portat al límit per Gaudí i Jujol, i evolu-
cionà cap a formes més senzilles i depu-
rades, més lleugeres i austeres, sense la 
pesantor que el caracteritzà en les obres 
primerenques. I aquests trets li perme-
teren fer una tranquil·la transició cap a 
les noves tendències noucentistes.
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8

9

Trets característics que ens 
fan reconèixer una obra de 
l’arquitecte
 
La seva arquitectura té unes constants 
que permeten identificar la seva obra, 
algunes de les quals són:
L’ús del paral·lelepípede com a element 
bàsic de la volumetria dels seus edificis, 
que en planta es tradueix en un quadrat 
o en un rectangle. L’hospital Sant Joan 
Baptista de Sitges, la capella de Santa 
Maria de Foix de Torrelles o la desapa-
reguda masia de l’Ortoll de Vilanova i la 
Geltrú presenten aquesta planta.

Façanes planes sense volumetria, simè-
triques, marcades per les finestres on la 
suggestió islàmica (art nazarí) hi és pre-
sent i cossos que sobresurten i jocs de 
volums que defineixen l’entrada. Ober-
tures corregudes al capdamunt del cap-
cer així com coronaments i matacans a 
la façana.

 8. Façana del mas Roquer 
de Vilanova i la Geltrú, 1908 
(Fotografia: A. P.).
 9. Hospital de Sant Joan 
Baptista, Sitges, 1915-1919 
(Fotografia de Fotos antigues 
de Sitges).

Escoltem la veu d’E. C. Ricart:

“Ell, l’home que s’encantava i renovava 
les gràcies de la nostra arquitectura po-
pular i havia fet tantes masies i tantes 
coses pensant en el nostre paisatge i el 
nostre ambient característic, es revolta-
va quan veia un xalet més o menys arà-
bic –estil “Jarabe”, que deia ell– o guar-
niment inexplicable de pasta-flora (del 
lèxic també de Font i Gumà) en una casa 
aparatosa”.

 7. Masia Samà, 
Vilanova i la 
Geltrú, 1913-1919 
(Fotografia: A. P.).
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Alineament de les obertures (portes i 
finestres) de maó.

Del gòtic català Font recull l’arc de mig 
punt i el d’ogiva, així com detalls deco-
ratius com escuts i blasons. Si observem 
can Miret de les Torres (Les Torres, Sant 
Pere de Ribes, 1898-1900), la façana 
principal de l’hospital el Redós de Sant 
Pere de Ribes (1901-1902) o mas Roquer 
de Vilanova i la Geltrú (1908) reconeixe-
rem l’art neogòtic de Font.

També emprà l’arc allargat i llis d’inspi-
ració secessionista i cornisa de teulada, 
parapents de pedra, totxo i ceràmica 
verda, gelosies, ceràmiques als ampits 
de les finestres, columnes neogòtiques 
i paviments hidràulics.

En general, es pot dir que la seva obra 
és meditada, equilibrada, harmònica, 
racional, sense impulsos arrauxats, de 
tècnica constructiva simple, de cànons 
severs i ornaments concrets, no fa mai 
ús abusiu del decorativisme, fruit d’un 
treball creatiu, resultat de la seva sòlida 
formació teòrica.

La decoració també forma part de la 
composició arquitectònica de Font, de-
coració extreta de temes vegetals, de 
base ornamental pouada de l’art tradi-
cional català i estranger. Va saber jugar 
amb el maó vist contrastant amb els pa-
raments llisos. 

10 11

12

 10. Façana de l’hospital el 
Redós de Sant Josep i Sant 
Pere, Sant Pere de Ribes, 1901-
1902 (Fotografia: A. P.). 
 11. Casa d’Empara, Vilanova 
i la Geltrú, 1897 (Fotografia:  
A. P.).
 12. Xalet del Nin, Vilanova 
i la Geltrú, 1913 (Fotografia 
cedida per Rosa M. Farriol).
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Projectes

La producció arquitectònica de Josep 
Font i Gumà va ser considerable. Les se-
ves actuacions es troben especialment 
a Sitges, Ribes, Vilanova i la Geltrú, l’Alt 
i Baix Penedès, la ciutat de Barcelona i 
el Baix Llobregat.

Gràcies a la documentació conservada 
de l’arquitecte i a les nombroses fonts 
consultades, podem resseguir els seus 
projectes, alguns dels quals, però, no es 
van dur a terme. 

Font va projectar obra pública i privada 
i probablement els més coneguts avui 
són els d’edificis i fonts de caràcter pú-
blic. Font i Gumà va ser arquitecte mu-
nicipal de Sitges i de Sant Pere de Ribes 
i tingué diversos encàrrecs d’ajunta-
ments que compaginà amb els nombro-
sos projectes que li encarregaren parti-
culars.

De fonts se’n conserven tres, tot i que 
se sap que a Vilanova en va dissenyar 
dues.

La font de la plaça dels Carros o de Soler 
i Gustems va ser un dels seus primers 
projectes (1892) i, com ja s’ha dit, cons-
titueix la primera mostra del Moder-
nisme a la ciutat, i la desapareguda de 
la Rambla, que oferia una imatge força 
original que contrastava per les seves 
formes i materials modestos amb la de 
materials nobles i estil goticitzant de la 
primera. 

A Sant Pere de Ribes la de la plaça de 
la Font (1906), enriquida originària-
ment en la seva part cilíndrica amb un 
revestiment ceràmic, malauradament 
perdut, i la part superior en forma de 

14
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Els materials
 
Font i Gumà, així com altres companys 
generacionals (Gaudí, Domènech, 
Gallissà), s’inspirà en la recerca de la 
tradició artesanal, tant la tradicional 
com la nova. Tots ells se centraren a 
obrir nous camins vers nous oficis i el 
seu aprenentatge. El maó, la ceràmica, 
el ferro, el vidre i la fusta foren emprats 
acuradament.

L’arquitecte va saber aprofitar les possi-
bilitats estètiques que li oferia la rajola 
vidriada i la posà en llocs inusuals, llocs 
on fins aleshores mai ningú l’havia em-
prada: emmarcament de les finestres 
i timpans, ulls de bou, mènsules dels 
balcons, gelosies als ampits de les fines-
tres. En són exemples can Jove (1904) 
i can Miret (1898-1900) ambdós a Sant 
Pere de Ribes i cal Terzi a Vilanova i la 
Geltrú (1919).

Amb el maó en finestres, arcs i reves-
timents de façanes, possiblement Font 
recollí l’empremta de les construccions 
de l’Exposició de 1888 i d’altres arqui-
tectes com Santiago Güell (Vilafranca 
del Penedès). També emprà la pedra 
treballada amb diferents textures, com 
es pot veure en la façana de l’hospital 
de Sant Antoni Abat de Vilanova i la 
Geltrú (1907).

con recobert de trencadís de ceràmica. 
I una altra a Sitges (1915), situada origi-
nàriament al Cap de la Vila i col·locada 
posteriorment a la plaça del Pou Vedre. 
Aquesta font és molt modesta, però 
presenta un correcte treball de pedra i 
ferro.

També en aquests tres municipis Font 
projectà tres edificis hospitalaris. El seu 
bon estat de conservació permet reco-
nèixer la magnitud de la seva obra. Al 
Redós de Sant Pere de Ribes (1901-1912) 
i a l’hospital de St. Joan Baptista de Sit-
ges (1910-1915) hi trobem desenvolupa-
des en tots els detalls les qualitats de 
l’estil de Font, el qual es va poder espla-
iar en aquests edificis de nova planta. 
Mentre que el projecte de Sant Pere de 
Ribes responia a un esquema de perfec-
ta simetria, amb un petit claustre cen-
tral, el de Sitges, estudiat acuradament 
per la doctora en art Isabel Coll (única 
obra monogràfica sobre un edifici de 
Font i Gumà), presenta com a caracte-
rístiques úniques dins de la seva obra 
uns components de referent barroc 
com ara l’estructura asimètrica, la faça-
na amb trencants i la llanterna amb cú-
pula. L’hospital de Sant Joan Baptista, 
tot i defugir qualsevol recarregament, 
fa palesa una rica volumetria, fruit de 
la marcada separació funcional, i uns 
elements ceràmics i de vidre que cer-
quen l’enriquiment visual de l’edifici a 
través del cromatisme. Per a l’hospital 
de Sant Antoni Abat de Vilanova Font i 
Gumà realitzà una ampliació que per la 
seva característica de simples afegitons 
secundaris a una construcció anterior, 
malgrat tenir el seu segell, no participa 
de l’alt desenvolupament formal i artís-
tic de les anteriors obres.

 13. Casa Ricard, Vilanova  
i la Geltrú, 1914 (Fotografia:  
A. P.).  
 14. Finestra de la masia 
can Jove, Sant Pere de Ribes, 
1904 (Fotografia: A. P.).
 15. Façana de l’hospital de 
Sant Antoni Abat, Vilanova 
i la Geltrú, 1907 (Fotografia: 
A. P.).
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16

18

17 També projectà esglésies i capelles, 
sense oblidar els elements del seu in-
terior com poden ser els altars i les 
trones. Els projectes primerencs són 
d’estil neogòtic: l’església per al col·legi 
de Santa Teresa de Vilanova i la Geltrú 
(1893) o l’església parroquial de Cervelló 
(1896), que realitzà conjuntament amb 
A. M. Gallissà. De tota manera, en el cas 
de Cervelló, obra que no s’acabà fins al 
1908, Font ja hi introduí nombrosos ele-
ments modernistes, sobretot pel que fa 
a la rectoria, treball que és un dels més 
grans exponents de la seva obra. A l'es-
glésia i rectoria de Santa Maria de Foix 
(Torrelles de Foix, 1893) Font i Gumà 
ja apunta els tractaments de rajola vis-
ta de les obertures i els paraments que 
seran la base del seu estil modernista. 
L’ús de l’obra vista també és bàsic en el 
projecte de la capella del Col·legi de les 
Mares Concepcionistes de Vilanova i la 
Geltrú (1905). Capelletes com la de Sant 
Rafael de Pineda de Mar (1908) o la de la 
Mare de Déu de Montserrat, a Vilanova 
i la Geltrú (1914), les realitzà tot seguint 
un llenguatge modernista medievalit-
zant, emparentat amb el que utilitzà a 
les esglésies dels hospitals de Sant Pere 
de Ribes i de Sitges, en les quals cal re-
marcar les pintures de l’enteixinat de 
fusta del sostre, on pren com a model 
les de la capella de Sant Joan de Vila-
franca del Penedès o de l’església del 
castell de Peralada, que havien estat 
redescobertes no feia gaires anys en el 
transcurs d’obres de restauració. 

Font i Gumà realitzà el projecte dels Es-
barjos de Vilanova i la Geltrú. L’objectiu 
d’aquest ambiciós complex era crear 
un espai d’esbargiment per a les noies 
obreres, que fins i tot havia d’incloure 
un teatre. A la pràctica només s’hi va 
poder realitzar un habitatge amb mar-
cats elements de caràcter noucentista i 

l’any 1919 s’hi traslladà la capella de la 
Mare de Déu de Montserrat, també obra 
de l’arquitecte, que havia hagut de ser 
desmuntada del carrer de les Barques 
per a poder dur a terme una ampliació 
de la fàbrica Pirelli. 

No podem pas oblidar els projectes de 
balnearis. El de Can Tunis (Barcelona, 
1890), realitzat conjuntament amb A. 
M. Gallissà, i el de “La Caridad” de Vila-
nova i la Geltrú (1895), interessant obra 
en què destacà l’ús de l’estructura vis-
ta de ferro colat; el senzill escorxador a 
Sant Pere de Ribes (1919), i les casetes 
per a les barques de salvament de nàu-
frags de Vilanova i la Geltrú i de Sitges, 
que mostren la diversitat de funcions 
constructives a què Font i Gumà dedicà 
el seu enginy. 

La seva tasca com a urbanista també 
fou rellevant, sobretot en el cas del pro-
jecte de vials per a la zona del Vinyet, a 
Sitges. En ell s’hi reflecteix la voluntat 
de manteniment de les vies de comuni-
cació tradicionals i el rebuig a un entra-
mat de carrers com el de l’Eixample de 
Barcelona, qualificat d’excessivament 
rígid per l’Associació d’Arquitectes de 
Catalunya, que ell presidí.

Pel que fa als projectes per a particulars, 
Font i Gumà projectà magnífiques tor-
res i cases de camp com can Miret de les 
Torres (1898) a Sant Pere de Ribes, o mas 
Roquer (1908), el xalet del Nin (1913) i 
can Terzi (1919) a Vilanova i la Geltrú. 
Són mostres rellevants d’un conjunt 
més ampli que exemplifica l’evolució 
des del Modernisme d’exquisit estil me-
dievalitzant fins a les formes de caràc-
ter noucentista. Sempre s’hi detecten 
com a font d’inspiració les masies, punt 
de referència per a la recuperació dels 
valors locals de l’arquitectura tradicio-
nal, i l’ús de materials que concorden 

 16. Font de la plaça de  
la Font, Sant Pere de Ribes, 
1906 (Fotografia: A. P.). 
 17. Font de la plaça 
Pou Vedre, Sitges, 1915 
(Fotografia: A. P.). 
 18. Capella de Sant 
Rafael, Pineda de Mar 
(poblesdecatalunya.cat)
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20

 19. Can Terzi, Vilanova i  
la Geltrú, 1919 (Fotografia: 
A. P.). 
 20. Tallers Caba, Vilanova i 
la Geltrú 1901 (Fotografia de 
l’any 1926 publicada a L’Hora 
del Garraf el 10/07/1998). 

plenament amb l’entorn natural que les 
envolta. Fa ús de les rajoles vistes en els 
alineaments de les obertures, en mèn-
sules, en els coronaments, en baranes i 
gelosies.

En els habitatges per a particulars es 
detecta al llarg del temps una disminu-
ció de l’ús de l’obra vista i un progressiu 
augment de les superfícies emblanqui-
nades i de formes llises, dels arcs de 
mig punt i fins i tot l’aparició de colum-
nes com a punt de referència clàssic, 
fets propis d’una obra que s’encavalca 
entre dues grans estètiques culturals. 
La seva obra sempre fou un reflex de 
mediterraneïtat, de recuperació del 
gust per elements populars tot prenent 
com a model, com ja s’ha dit, les masies 
i les terrasses de les cases de mariners, 
que fou ben acollit per una burgesia que 
desitjava veure en les seves cases ele-
ments vinculats amb la tradició cata-
lana i amb la civilització mediterrània. 
Per aquesta raó foren freqüents no sola-
ment els encàrrecs de construccions de 
nova planta, sinó els de simple reforma 
de les façanes o els d’ampliació d’anti-
gues masies amb nous cossos.

A banda d’habitatges, també va atendre 
encàrrecs de particulars ben diversos. 
En són una mostra el túmul funerari de 
la família Soler al cementiri municipal 
de Vilanova i la Geltrú, que pel seu estil 
ha de datar de 1893-1895, o el plafó de 
ceràmica vidriada profusament decorat 
amb el text del parenostre, que ja s’ha 
explicat. 

Pel que fa a l’àmbit industrial i comerci-
al, Font i Gumà projectà diverses naus 
industrials, entre elles la fàbrica San-
tacana i Comp. - fàbrica de la Rambla 
“El Fènix” (1892-1893), la fàbrica Pirelli 
(1901-1902), els tallers Caba (1901), ac-
tualment totes enderrocades, i les ofi-

cines per al Banc i la Caixa de Vilanova 
(1900 i 1906).

També va dissenyar una instal·lació aï-
llada per a la societat Santacana i Cia. 
per a l’exposició de Chicago l’any 1893.

Pel que fa a reformes i actuacions sobre 
edificis ja existents es coneixen: 

L’adequació de l’antic Palau del Baró de 
Savassona, seu de l’Ateneu Barcelonès, 
encàrrec que li feu Lluís Domènech i 
Montaner, president de l’entitat, i que 
comptà amb Jujol com a col·laborador.

La transformació d’un antic convent, 
situat als afores de Blanes, en residèn-
cia del seu propietari tot prenent com a 
base les ruïnes que en quedaven. No es 
tractava pas d’una restauració sinó de 
l’adequació a un nou ús. 

L’addició d’un cos a l’església de Santi-
ago de la ciutat de Granada per tal de 
donar com a resultat una nova façana, 
Font l’arribà a explicitar bellament so-
bre els plànols, però, en la memòria, ell 
mateix s’expressava dient que li sem-
blava incorrecte que es tapés l’antiga 
façana. És una mostra prou fefaent que 
abans d’actuar sobre un antic edifici 
sempre en feia una valoració i, per tant, 
que li inspirava un profund respecte.
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Font i el castell de la Geltrú

L’any 2020 el castell de la Geltrú com-
plia cent anys de la seva restauració.

Hom sap que la restauració del castell 
de la Geltrú de principis de segle XX va 
ser fruit de la voluntat de Josep Font i 
Gumà, que va desprendre’s de la seva 
excel·lent col·lecció de rajoles valencia-
nes i catalanes. Font les va vendre per 
40.000 pessetes a la Diputació de Bar-
celona i aquests diners serviren per a 
comprar el castell i les cases adjuntes i 
pagar-ne la restauració. 

El castell estava en estat ruïnós i els ve-
ïns el volien enderrocar. L’arquitecte Je-
roni Martorell va plantejar si seria pos-
sible “salvar el bell castell, descobrir-lo, 
restaurar-lo, tornar-lo a la vida?”. Des-
prés d’un debat intens iniciat l’any 1915, 
la proposta de salvaguardar-lo va reei-
xir gràcies a l’interès de la Junta de Mu-
seus, però ni l’Ajuntament vilanoví ni la 
Junta tenien prou recursos econòmics 
per dur a terme la compra de l’edifici i 
de les cases adjacents i executar la seva 
restauració, tot i que Jeroni Martorell va 
fer el projecte gratuïtament. La propos-
ta de restauració estava encallada fins 
que Font i Gumà, l’any 1916 (11 d’agost), 
va proposar a la Junta de Museus de 
Barcelona que li comprés la seva col·lec-
ció.

La comissió permanent va veure amb 
bons ulls aquesta cessió i va encetar les 
gestions pertinents. El 25 de novembre 
del mateix any, la Junta va encarregar 
al Sr. Rogent que es posés en contacte 
amb Font i Gumà i Puig i Cadafalch, vo-
cal diputat provincial� Ho faria amb la 
Diputació provincial per tal que aques-

Conclusió

Aquest Retrat vol ser un homenatge a  
l’arquitecte Josep Font i Gumà, una 
persona compromesa amb la nació i 
sobretot amb la seva ciutat natal; un ar-
quitecte que ens ha llegat la seva obra i 
una gran aportació artística.

ta es comprometés a destinar els diners 
necessaris que acostumava a invertir en 
la conservació i restauració de monu-
ments per tal que el castell fos restau-
rat i habilitat. El 9 de desembre Font 
i Gumà ja havia rebut la proposta de 
percebre durant tres anys 10.000 pesse-
tes per any de la Diputació i hi va estar 
d’acord. La Diputació es comprometia a 
comprar el castell i dues finques anne-
xes més, necessàries per tal de poder fer 
la restauració. La Junta també proposa-
va de cedir després el castell a l’Ajunta-
ment de Vilanova i la Geltrú. 

Paral·lelament, Font i Gumà feia lliura-
ment de la seva col·lecció de rajoles a la 
Junta de Museus, la qual n’encarregava 
al mateix Font la distribució i col·loca-
ció com a persona entesa en “esta rama 
de la arqueología”.

El tracte es va tancar definitivament el 
22 de desembre de 1917. Les bases que-
daren establertes de la següent mane-
ra: la Diputació provincial pagava les 
40.000 pessetes (deu mil cada any) i 
aquestes es destinaven a restaurar i ha-
bilitar el castell, el qual s’havia de con-
vertir en locals escolars.

Els diners es dipositarien al Banco de 
Villanueva y Geltrú. I es constituí una 
comissió gestora presidida per la Jun-
ta de Museus formada per: dos vocals 
(Josep Puig de Asprer i Josep Rogent i 
Pedrosa), el Sr. alcalde de Vilanova, el 
president del Museu Víctor Balaguer, 
el director del Banc de Vilanova, el Sr. 
president de l’Ateneu de Vilanova, Jo-
sep Font i Gumà, com a donant, i el se-
cretari de la Junta de Museus, que seria 
també el representant secretari de la 
Comissió.
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 21. Castell de la Geltrú, 
restaurat mercès a 
l'arquitecte J. Font i Gumà 
(1859-1922). Fotografia 
cedida per Isidre Puig.
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Annex

Tenint en compte les característiques 
d’aquesta publicació, referenciar tots 
els projectes de l’arquitecte no és possi-
ble, per tant, s’ha optat per citar els de 
la comarca del Garraf i que encara es 
poden veure. El criteri que s’ha seguit 
ha estat classificar els projectes per mu-
nicipi en ordre alfabètic i per l’any de la 
seva construcció. També s’han il·lustrat 
amb fotografies, llevat dels edificis que 
ja surten en el text.

Sant Pere de Ribes

Sitges

Vilanova i la Geltrú

1897-1899. Can Miret de 
les Torres, les Torres.

1910-1915. Hospital de 
Sant Joan Baptista, carrer 
Vidal i Barraquer, núm. 12.

1892. Font pública, plaça 
dels Carros.

1906. Font Pública, plaça 
de la Font.

1904. Can Jove, ampliació 
de la masia, ronda Sant 
Camil.

1912. Casa entre mitgeres, 
passeig de la Ribera, núm. 
55.

1892. Capella lateral de 
la casa d’Empara, carrer 
Llibertat, núm. 20.

1915. Font pública, plaça 
Pou Vedre. 

1897. Casa d’Empara, 
ampliació, rambla 
Ventosa, núm. 32.

1901. Casa Ricard.
Remodelació de la casa, 
carrer Sant Gervasi, núm. 
60 - Sant Joan, núm. 37.

1906. Can Pau Artigues, 
casa-torre, el Palou.

1917. Habitatge i porxada, 
plaça de l’Ajuntament.

1913-1917. Els Esbarjos, 
carrer Miquel Guansé 
(Destil·leries MG).

1916. Ca la Brígida, casa 
entre mitgeres, plaça del 
Centre, núm. 7.

1917. Can Pau Roig  
Montaner, casa-torre,  
carrer de la Torreta, núm. 15.

1905. Casa de Pere 
Carbonell, “can Quima”, 
habitatge entre mitgeres, 
plaça de l’Ajuntament, 
núm. 5-7.

1900. Dependències de 
la masia el Piular, camí 
del mas Gros, carretera de 
l’Arboç.

1901. Reforma interior 
d’edifici entre mitgeres, 
carrer de l’Església, núm. 4.

1914. Capella de la Mare de 
Déu de Montserrat, avui 
dins el recinte dels Esbarjos 
(Destil·leries MG).

1909. El Recó, ampliació 
de la masia, carretera 
Ribes-Canyelles.

1910. Xalet, passeig de 
Ribes Roges, núm. 8.

1901-1902. Casa entre 
mitgeres, carrer del Mig, 
núm. 3.

1907. Ampliació de 
l’hospital de Sant Antoni 
Abat, rambla dels Josepets, 
núm. 21-23.

1907. Mas Roquer, 
ampliació i reforma de 
masia, carretera de l’Arboç, 
avui càmping Vilanova 
Park.

1908. Masia Samà, reforma, 
camí ral o de Molinant.
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La biografia i l’estudi per realitzar aquest  
Retrat s’ha fet a partir de nombrosa bi-
bliografia, tant de libres com de revistes 
i periòdics. També s’ha fet recerca en 
distints arxius i consultes a persones re-
lacionades amb Josep Font i Gumà i els 
seus projectes. Atesa la quantitat d’obra 
que caldria citar, s’ha cregut convenient 
relacionar-la en la publicació digital�

 22. Signatura de 
l’arquitecte, hospital 
de Sant Joan Baptista, 
Sitges (Fotografia: A. P.).
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Retrats
01.  Joan Magrinyà i Sanromà
02.  Eduard Toldrà i Soler
03.  Joan Rius i Vila
04.  Albert Virella i Bloda
05.  Xavier Garcia i Soler
06.  Joan Lloveras i Sorni
07.  Manuel de Cabanyes
08.  Francesc Roig Toqués
09.  Guillem Rovirosa i Albet
10.  Antoni Urgellès i Granell
11.  Francesc Gumà i Ferran
12.  Amadeu Hurtado i Miró
13.  Josep Pers i Ricart
14.  Alexandre de Cabanyes
15.  Francesc-Xavier Lluch i Rafecas
16.  Teresa Mañé i Miravet
17.  Joan Oliva i Milà
18.  Josep Antoni Serra i Alsina (LALO)
19.  Pau Roig i Estradé
20.  Cristòfol Juandó i Rafecas
21.  Leonora Milà i Romeu
22.  Eduard Llanas i Jubero
23.  Antoni Escofet i Pascual
24.  Eduardo Jalón i Larragoiti
 (Marquès de Castrofuerte)
25.  Victor Balaguer i Cirera
26.  Enric-Cristòfol Ricart i Nin
27.  Armand Cardona Torrandell
28.  Martí Torrents i Brunet

29.  Jordi Puig-La Calle i Cusí
30.  Germanes Rosell, Teresa i Eulàlia
31.  Francesc de Sales Vidal i Torrents
32.  Francesc Macià i Llussà
33.  Òscar Martí i Bruna
34.  Maria Teresa Fort i Playà
35.  Isaac Gálvez i López
36.  Teresa Basora i Sugranyes
37.  Josep Joan Llorens Domingo
38.  Joaquim Budesca i Català
39.  Joan Ventosa i Roig
40.  Joan Collell i Xirau - Pere Tàpias
41.  Francesca Cabrisses Vilàs
42.  Josep Font i Gumà


