
Aires cubans al Garraf
BIscarrersde Sitgeside Vilanova i la Geltrú

són plens de referentscolonials. BIsindians van

modificar-ne l'urbanisme i introduiren novesformes

arquitectoniques a les sevesresidencies.

TEXT Montse Armengol

D esde finals del segleXVIII, a l'illa de-Cubaesvan trobar molts vila-
novins i sitgetansque hi havien emigrat amb el desig de millorar
les sevescondicions de vida. La premsa local sitgetana publicava
periodicamentelnom delsqui emigraven. Eren, en la sevamajo-

ria, fills d'hurnils famílies de pescadorsi de pagesos,una gran quantitat de
nois benjovesque deixarienun gran buit en la pirámide demográficademit-
jan segleXIX. Esperonatspels mites de les riqueses d'ultramar, elsprimers
en marxar salpavencap a un destí incert, encomanats a la Mare de Déu deí

.Vinyet que gúardavaelsexvotsque elsprotegien de les tempestes,dels cor-
saris i de lesmalures tropicals. Els inicis no,serien facils i molts esqueda-
ríen darrere d'un taulell, pero n'hi va haver que van reeixir. Tan aviat com
havien acumulat uns mínims guanyscom a dependentss'arriscavena inver-
tir-losen negocisrnajorsfins quepodien embarcar-seen una empresapropia.
Perampliar-la, aquestsemprenedorsprimerencs reclamavenelsgermansque
havien deixat a Catalunya i amb ellsdiversificaven els negocis comercials
amb altresactivitats: ernpresesnavilíeres,especulacióamb terrenys,activitats

com a financers,ingenis...

•
Avui, a poblacions del
Garrafcom Sitges, el mar
és una atraccló turística.
O'antuvi, pero, era temut.
Elsexvots són mostra
de la devoció religiosa
deIs mariners.

Els bcters del barri de
la Marina de Vilanova
abastavende vins i licors
catalans els vaixeUsde
gran tonatge que no es ,
podienacostara la platja.



A dalt, la casa de l'indlá
Manel Ollvella, un deIs

grans edificis de la placa
porxada de Vilanova.

El comerc d'esclaus
fou un deIs negocis més

próspers deIs indians.
A la dreta, motiu d'un

plafó cerámic del palau .
Maricel de Sitges.

) .
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GARRAFENCS Il·LUSTRES

El contrast entre la classe dominant tradicional i
els americanos,un nou sector amb consciencia
empresarial, devia ser flagrant i originar molts
recels entre uns i altres. Encara que molts van
tornar per viure de rendes, d'altres van empren- .
dre nous negocis i van esdevenir la nova classe
hegernónica, A més, aquests indians, homes que
s'havien guanyat la seva propia fortuna, van in-
troduir la idea de progrés i es van implicar en la
construcció d'obres públiques financant trans-
formacions urbanístiques. Enels carrers de Vila-
nova i Sitges trobem molts monuments que
agraeixen el paper dels que d'aquesta manera
es convertien en vilatans il-lustres. És el cas de
Iosep A.Vidal i Pascual, que costejá un aqüeduc-
te per abastir d'aigua Vilanova, o de Francesc
Gumá i Ferran,que va esrnercar molts d'esforcos

,a·foradar els túnels del Garraf i portar el ferrocar-
ril a la cómarca l'any 1881.

.,



D'aquestes histories n'hi ha mil i un exemples a les viles del Garraf i,
molt especialment, aVilanova i la Geltrú i a Sitges.Dels catalans que ha-
vien prosperat, n'hi va haver que esvan quedar a Cuba i hi reagrupaven
les nissagues,com els Bacardí i altres sitgetans que esreunirien a Santia-
go de Cuba, o els vilanovins, que trobarien a l'Havana els seus aseen-
dents. EIs Bacardí, com els Sama i moltes altres famílies originaries del
Garraf, es convertirien en exemples paradigmátics de la creació de grans
fortunes a lesAntilles. Pero aquells indianos que retornaven a la sevavila
nadiua -per nostalgia, pels lligams familiars, sovint amb la idea dereti-
rar-se, o bé considerant la pos-
sibilitat de mantenir des de Ca-
talunya els negocis encetats-
es convertieri en els nous rics.
Tot just arribar, la millor forma
d' exhibir el seu ascens econo-
mic i social era a través d'una impressionant residencia. 1per aíxecar-Ia,
si bé esvan construir nous edificis en els carrers antics, van preferir els
espais higienics i renovadors deIs eixamples. Com havia passat amb la
Barcelonade Cerda, en el darrer quart del segleXIX tant aVilanova i la Gel-
trú com a Sitges es cornencaren a planificar nous sectors de carrers am-
ples que, lluny de la humitat ombrívola i insalubre dels antics carrerons,
esconvertien en els espaissanejatsque permetien la construcció de grans
edificis i que recordaven als indianos la lluminositat cubana.

En aquests espaisde futur i de nostalgia s'alcaren edificis que recrea-
ven l'arquitectura colonial que faria, de Vilanova i la Geltrú, l'Havana

Xica. Fins aproximadament el 1860 els indianos del Garraf van encarre-
gar les sevescasesseguint les exquisides premisses del neoclassicisme,
l'estil aleshores hegernonic entre les classesaltes. Són edificis austers i
elegants, com el que Aleix Vidal i Quadras es féu aixecar a Sitges, o els
que hi ha a l'esplendida placa porxada de Vilanova, una de les més grans
de Catalunya. Aquest ésun espai que va fer construir un altre americano,

"EN L'ORIGINAlITAT DECORATIVA DEL MODERNISME

ELS INDIANS VAN' TROBAR L' ESTETICA QUE MILLOR

EXPRESSAVA EL SEU ESPERIT EMPRENEDOR"

El pintor i militar Iosep
Beringola va decorar
molts habitatges
burgesos de Vilanova,
com la casa Jenaro
Ferrer, on es respira
I'aire del romanticisme.





Iosep TomasVentosa,a qui seli dedica el monu-
ment que hi ha al bell mig. En l'interior, aquestes
casesgaudien de grans saleson esrebien elscon-
vidats amb ansia .d'impressionar-los amb les
esplendides decoracions pictoriques de parets i
sostres i amb aquell exhibicionisme típicament
burges dels concerts de piano a cárrec de la pu-
billa de la casa.

, I

Lacreativitat modernista
Peroaviat els indians esvan esmercara expressar
la nova mentalitat adoptant estils ben originals i
farcits d'exotismes,que reforcen el carácter mític
de llibertat i independencia d'aquells que s'han
sabut crear la sevapropia riquesa.A Vilanova i la
Geltrú esrecrearenestils del passatd'una forma
inaudita: hi ha edificis que recuperen el classicis-
me greci adopten fins i tot un caireegipci --com
ésel casde la Casa-Museu Víctor Balaguer- o
arabic, com a la masia de Can Xicarró, un estil
que fou molt seguit desprésque a mitjan segleXIX s'aixequessineisplánols
de l'Alhambra. A Sitgestrobem esplendidsexemplesd'arquitectura que re-

'cerda elstemps del gotic, com són lescasesVirella i Bonaventura Blay (tam-
bé dita Villa Avelina), i tants altres edificis ideatsper l'arquitecte GaietáBUI-
gasMonrava, el mateix que projecta, a Barcelona,el monument a Cristofol
Colom, un mític referent per alsamericanos.

Tota aquestarecuperació d'estils exotics va desembocar en l' eclosió de-
corativa del modernisme; en la llibertat d'estructures i l'originalitat deco-
rativa, els indians van trobar la formulació estética que millor podia ex-
pressarl'esperitemprenedorque elscaracteritzava.A Sitges;la casaprojectada
per Iosep Pujol per a l'indiá PereCarreras en seria un bon exemple, amb
una facanaatapeídad'esgrafiats i detalls -vitralls, ferros forjats, trencadis-
sos-amb motius florals; d'aquesta casa,per cert, tan bon punt la van te-
nir acabada,elspropietaris se'n van haver de desprendre i tornar a Nuevi-
tas, perque Angeles Quintana, la muller cubana d'en Carreras, no podia
sofrir el clima mediterrani.

Element basic de les casesdelsamericanosera el jardí, on esfeien plan-
tar especiesimportades d'America: palmeres americanes,sobretot, i tam-
bé buguenvíl-lies i d'altres especiesd'un exotisme que contribuía a la dis-

tinció d'aquestes casesi que des d'aleshores formen part del compendi-
botanic catala.Els jardins responíen, a més, a una nova forma de concebre
l'espai, tant el privat com el públic, ja que eren espaisde grans festesi de
recepcions socials.En els jardins privats de les casesdel Garraf, com en el

~ del casino Prado i el de'la Societat RecreativaElRetiro, a Sitges,esfeien els
estiuericssopars a l'americana, a l'aire lliure i amb ball, recreant la bullícia

cubana que devia ser tan enyorada. @l

MONTSE ARMENGOL

Barcelona,1976
És historiadora i dedica totes les seves activitats, lúdiques i professionals,
a I'entorn de ia difusió del patrimqri historie i cCltural. Actualrnent ireballa
com a redactora al Descobrir Catalunya. '.

) .

El tabaquer losep Gener
va adquirir un deis'
motlles que van servir per
proiectar el monument de
Colom de Barcelona.
En va extreure una copia
que es conserva a l'Arbot;.

ILES TORRES MIRADORS

En algunes de les cases projectades en aquest
estil a cavall entre el neoclassicisme i el rornanti-
cisme, de mitjan segle XIX, trobem la peculiaritat
de construir sobre el terrat una torre quadrada
acabada amb una barana de balustres. Des d'a-
quest punt es veia el mar i els naviliers podien
controlar els seus valxells i donar-los ordres mit-
[ancant banderes. Amb els anys no es va perdre

'. el éostum d'afegir a les cases una torre mirador,
'. si bé ja sense la fúnció que havia tingut en un

primer moment El modernisme va aprofitar
aquestes estructures, especialment el corrent
neogótic, que tracfa els miradors com les torres
d'un castell, amb merlets inciosos. Ésel cas de la

. casa Virella de Sitges, construrda per Bulgas

Monravá, i de la casa Blay, de la qual sobresurt
una torre amb coberta de pissarra iamb unes
frondes de cerámica que la recorren de dalt a
baix. Tots dos miradors han passat él, definir el
perfil arquitectónic deSitges.
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Cal Xicarró

COM ARRIBAR-HI
A Vilanova i la Geltrú I'aire colonial s'hi
respira tan profusament que va ser conegu-
da amb el sobrenom de I'Havana Xica.
Podem arribar a la capital del Garraf amb
tren (tel. 902 240202), amb autocar
(Mon-Bus. te!. 93 893 7060, i Plana,
tel. 93 814 5848). I amb cotxe, per la
(-32, la (-31 o des de I'interior per la (-15.

Descobrir
CltalllnYI

~:

RC-67
LA RUTA DEl CENTRAL

Durada: Entre 1 i 3 hores,
depenent de les visites.
Distancia: 2,5 k
Desnlvell: 25m
~poca recomanada: Tot I'any

DESCRIPCIÓ DE L'ITINERARI

1
niciem la ruta a la placa
d'Eduard Maristany O, on veiem
un monument majestuós (1881)

dedicat a Francesc Guma i Ferran,
principal impulsor de la construcció
del ferrocarril de Barcelona a
Vilanova. Deixem la placa i passem
per davant de la Biblioteca-Museu f)
(1884), fundada per l'escriptor i
ministre d'Ultramar Víctor Balaguer.
Girem per la rambla de Iosep Tomas
Ventosa i més enlla prenem el carrer
dela Llibertat. [ust en ~l xamfra
veiem l'església (1882) i l'edifici
(1875) de la Casa d'Empara, i més
amunt arribem a la placa de Soler i
Gustems -':"0 dels Carros-, on hi ha
una curiosa font (1893)e. Pel carrer :
de Sant Sebastia arribem a la placa
porxada de la Vila O, máxima
expressió de l'estil colonial importat
pels americanos. La va fer construir
Iosep Tomas Ventosa -hi té un
monument al bell mig-, establert a
Matanzas, molt a prop de l'Havana.
En un angle de la placa va fer escoles
gratu'ites per als nois inoies pobres
de Vilanova (actualment oficines del
departarnent de treball de la
Generalitat).

Una pla~amonumental
Altres americanos van construir
casesen aquesta placa -Cal Xicarró
(1868) oCa l'Arrufat-, i el ric
americano Salvador Raldiris va fer
aixecar el Centro Artesano -avui,
biblioteca municipal Ioan Oliva. Pel
carrer dels Caputxins arribem a la
placa deIs Cotxes -on trobem la
casaAndreu Mila (1865),amb

esgrafiats a la facana, i Cal Iunqué
(1868),avui Escola El Cim- i més
amunt trobem Cal Sardet e, amb
uns baixos relleus amb referencies
colonials. A la placa de les Cols hi ha
l'actual edifici del Foment Vilanoví,
fet construir per l'americano Ioan
Sama per ubicar-hi el Círculo
Villanovés 0. Pels carrers del Cornerc
i de l'Església ens plantem davant la
facana de l'església de Sant Antoni,
promoguda per Guma i Ferran. El
carrer de la Bomba ens duu a la
rambla Principal. De cara avall, anem
trobant, entre d'altres, el Teatre
Principal (1837) G i les casesSans de
Gornal (1835),Panxo Ferrer (1884)0,
Puig i Rafecas (1894),del 'Gran
Aqüeducte' (1919), la Gran Penya
(1873), la casaM. Salomé Oliver
(1932),la Ventosa i Puig (1884) i la
Ferrer i Vidal (1880).Girem pels
carrers de l'Havana, de Matanzas i de
Cuba i sortim a la rambla de
Salvador Sama. Baixem fins al col-legi
Sama (1879),que avui són les Escoles
Pies, i el pare Sama (1881), financat
per Gumá i Ferran 0. Hi ha una font
monumental i un estany amb
nombroses especiesd'arbres. Pel
carrer de Soler i Morell, paral-lels a la
via ferria, arribem a Can Pahissa
(1921)~, un edifici modernista que
va fer construir l'americano Sebastia
Soler. Els carrers del Marquesat de
Marianao i del Forn del Vidre ens
condueixen a la placa d'Eduard
Maristany O, on finalitza la ruta per
la Vilanova deis indians.

Text i foto, ¡OAN RAVENTÓS
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CAPAD ES per CecOiaLorenzo

C telefon (3 horari X restaurant ~~ excursionisme ~ bicicleta ~ on dormir

I A MÉS. ELS MILLORS MUSEUS SOBRE EL SEGLE XIX I LES ADRECES MÉS ROMANTIQUES DE LA COMARCA

LES RUTES DELS AMERICANOS AL GARRAF
ELS PALAUS, LES PLACES I LES CASES QUE VILANOVINS I SITGETANS VAN CONSTRUIR AL TORNAR D'AMERICA

Corria el segle XIX quan rrÍolts catalans van decidir creuar l'AWmtic
peder fortuna a América. Alguns s'hi van quedar, pero d'altres van
tornar a casa carregats de dine¡'s.-AI Garraf, sobretcit a Vilanova i la
Geltrú i a Sitges, els americanos p indianos (nom amb que s'identi-
ficava els nous rícsjvan transformar la imatge deis carrers de la co-
marca amb palaus, pares, cases senyoqals i rnuseus, .

El meu besavi va anar a Cuba.
Aquesta és una frase que podria
sortir de la boca de molts joves del
Garraf. 1ésque desde fínals del se-
gle XVIII uns quants vilanovins i
sitgetans, impulsats per l'excedent

demográfic a la comarca, van emi-
grar a America per ¡Canviarles se-
ves vides fprovar sort en un altre
país. Són molts els que van prota-
gonitzar un veritable somni ame-
rica. Des de Facund BJcardí, que

50 • QUtm.f! ,
r, _¡~ ''1'':0,_ ""-:>

va triomfar amb una empresa de
destil-lació de rom i era fíll d'una
família de Sitges, fíns a Francesc
Gumá i Ferran, que va aconseguir
financar les obres per foradar els
túnels del Garraf iva portar el fer-
rocarril a la comarca el 1881,la llis-
ta d'americanos il-lustres és llar-
guíssima. Passejant pels carrers i
places de Sitges i Vilanova troba-
reu molts elements colonials que
us permetran resseguir-ne la histo-
ria i admirar les obres que es van

construir gracies als seus diners i
el seu interés per fer prosperar les
viles que els van veure néixer.

L'HAVANA XICA
Vilanova i la Geltrú no és a les An-
tilles. Tanmateix, un es pot passe-
jar pels carrers Matanzas,Havana i
Cuba, conterr.plar places envolta-
des de palmeres o passarpel costat
de casesconstruides amb l'estil de
l'epoca. Totes amb el seu jar dí
romántic, on esplantaven especies



A la pago anterior, de dalt a baix i
d'esq. a dreta, la casa Severiano Virella
(Sitges), el celler Güell (Garra!), la
casa Manuel Planas (Sitges) i
l'Ajuntament de Sitges. En aquesta, la
placa de la Vila i la Biblioteca Museu
Víctor Balaguer, a Vilanova.

exótiques importades d'America.
Carninant per la vila podreu deseo-
brir algunes de lesjoies arquitecto-
niques més representatives de re-
poca idescobrir la vessant més cu-
bana de la ciutat.
La passejada: Si arribeu aVilanova
en tren podeu comencar la ruta
des de la mateixa estació, ja que
just davant hi ha el Museu del
Ferrocarril, on destaquen les dues
locomotores més antigues conser-
vades al país:la Martorell (1854)i la
Mamut (1857), així com la repro,
ducció del tren del Centenari, el
primer que va circular a la penín-
sula i que anava de Barcelona a
Mataró. El promotor d'aquest tren
va ser el mataroní Miquel Biada,
un dels indianos més populars de
Catalunya. Havia format part de la
junta directiva que va promoure
un ferrocarril que havia d'unir la
zona agrícola de Güines amb el
port de l'Havana, a Cuba. Quan va
arribar a Catalunya, va voler tras-
lladar la idea aquí. 1se'n va sortir
prou bé. Seguint la passejada po-
deu arribar-vos a la Biblioteca Mu-
seuVíctor Balaguer, també a tocar
de l'estació. En aquest espai es po-
den contemplar obr~s de Sorolla,
María Fortuny, Rusiñol, Vayreda,

.Casas,Mir o Llimona (entre molts
altres pintors del seglesXIX i XX),
així com interessants col-leccions
de peces precolombines (que van
ser portades pels indianos en el re-
torn dels seusviatges), filipines, xi-
neseso egípcies.Si esteu realment

ció. Aixi, podreu visitar la placa de
la Vila, que és l'indret més em-
blernátic de la població. Aquesta
placa porxada té un regust colo-
mal. No és gens estrany descobrir,

dones, que va ser
promoguda per J.
Tomas Ventosa,
un vilanoví esta-
blert a Matanzas.

Asseguts a la terrassa de la Carpe-
ta Moderna o prenent un vinet al
Celler de Can Sola, podreu con-
templar diverses casesd'indianos
com CalXicarró, Cal'Arrufat i l'an-
tic .CentroArtesano, que avui acull
la bi.bliotecamunicipal Joan Oliva.
Molt a prop, pujant pel carrer dels
Caputxins, trobareu la Casa An-
dreu MiliJ i Cal Junqué (a la placa

MAPA I GARRAF

Una caminada per Vilanova permet
contemplar de ben a prop les cases
que van fer construir els indianos

interessats en la historia dels ame-
ricanos podeu passar per la biblio-
teca, allá trobareu molta documen-
tació al respecte.Més entretinguda
és la caminada per la ciutat que re-
corre les cases on van viure i que
es van edificar grácies als diners
d'ultramar. A l'Oficina de Turisme
disposen de fullets amb u~ mapa
del recorregut i una petita explica-
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dels cotxes) i més amunt, a la placa

de les Cols, el Foment Vilanoví i

Can Cabanyes, on podeu pujar a

fer un refresc o un café. Lesglésia

de Sant Antoni (promoguda per

Gumá i Ferran i situada al capda-

munt de la rambla), la Gran Penya,

el Teatre Principal (a la rambla) o el

col-legi Sama, són tots ells edificis

també interessants.

L'escapada: Si després de visitar Vi-

lanova (no oblideu la seva facana
marítima!) teniu ganes de disfru-

tar d'una ruta original, podeu des-

placar-vos fins al Pare natural del

Garrafi visitar el Museu Palau No-

vella, del terme d'Olivella, cons-

truít l'any 1890 per l'arquitecte Ma-

nel Comas i promogut.per l'india-

no Pere Domenech (natural d'Illa

Cinc viatges al segle XIX
1. Museu del Ferrocarril: Ubicat a
l'antic diposit de Iocomotores del
s. XIX. PI. Eduard Maristany, s/n.
Vilanova i la G. e 93 815 82 20.
oDe dt. a dg., de 10.30 a ¡l4.30 h;
ds., també de 16 a 18.30 h. A par-
tir del 1517 s'amplien horaris.

2. Terra XIX. Centre
d'lnterpretació del Rómanticisme:
Un viatge per la historia a través
de pel-hcules, escenografies i
objectes de l'epoca, Masia d'en
Cabanyes. Vilanova i la Geltrú.
e 93 811 57 15. 0 Dj., ds. i dg., de

10 a14 h.

3. Biblíoteca Museu
Víctor Balaguer: Destaca
el 'fons de pintura i .
escultura .delss, XIX i
XX. També col·leccions
d'etnografia i arts deco-
ratives, M. Víctor
Bataguer; 'vilanova i la G.
e 93 815 36 84.0 Matí:
de dt. a ds., de 10 a
13.30 h; dg., de 10 a
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La vila de Sitges és plena de casesconstru'idesper indianos. D'esquerra a dreta: el
carrer lila de Cuba, la casa Manuel Jacas i la facana del Palau Maricel de Mar.

Cristina i resident aCuba). Ara

se'n poden visitar les antigues de-

pendencies. Actualment, el palau

esta habitat per una comunitat de

monjos budistes.

AMERICANOS A SITGES
Si per Vilanova heu pogut passejar

pels carrers Matanzas o Havana, a

Sitges el millor que podeu fer és

13.30 h. Tarda: de 16.3Ó a 19 h
(dt., de., dv. i.ds.): dj. tarda, de 18.
a 20.30 h.

4. Museu Palau Novella: Es poden
veure les dependencies i una
'exposició d'art i cultura tíbetans,
Pare natural del Garraf. e 902 50
.3353. 005. i dg., a les 12, 13, 16,
17 i 18 h.

5,' Museus romafltics; Cases sen-
(yorials del segleXIX ambientades

amb rnobles, clecoració i distribu-
ció de l'epeca,
Museu Can Llopls (Sant Gaudenci,
1: Sitges. e 93 894 85 29).
Museu Can Papioi (Carrer Major,
32. Vilanova i la Geltrú. e 93 814
2498).

plantar-vos al carrer Illa df:j Cuba (a

prop de l'estació) per veure diver-

ses cases construídes per indianos.

Al número 13 hi ha la casa Antoni

Robert i Camps, que actualment és

i'Hotel Renaixenca. Al 16, la casa

Sebastiá Sans Bori, que s'ha con-

vertit en part de l'Hotel Romantic,

Al mateix carrer, al número 21, hi

ha la casa Manuel Planas i Carbo-

nell (Hotel Noucentista); al 34, la

d'Antoni Ferret i Llopis, i al 37, la

de Bonaventura Blai, també cone-

guda com a Vil-la Avelina i que ac-
tualment és l'Hotel El Xalet. Us re-

comanem que pareu atenció als

edificis, que són plens de detalls i

curiositats. Tanmateix, aquestes

no són les úniques cases d'ameri-

canos a Sitges: una caminada per

aquesta vila permet veure fins a 88

construccions de l'epoca. Totes són

cases o palauets dels sitgetans que

van emigrar a América des de fi-

nals del segleXVIII, després que

es promulgués la llei dellliure co-

men; amb América, Al tornar, van

invertir part dels seus estalvis en

la construcció de nombrosos edifi-

cis i mansions al centre del poble,

pero també elegants cases d'estiu a



la ciutatjardí de Terramar. Iés que
el nombre d'emigrants de Sitges a
América, especialment al Carib, va
ser moltgran, Fins i tot se sap que
el 1904el diari Eco de Sitges enea-

. ra afirmava que "Cuba es un país
que Sitges considera extensión de
su término municipal". Si us hi fi-
xeu bé, a cada edifiei podreu dis-
tingir els diferents estils arqui-
tectónics (neoclassicisme reman-
tic, eclecticisme, modernisme o
noucentisme). Algunes de les ca-
sesmés antígues són les de Salva-
dor Mestres i Benaprés (al passeig
de la Ribera); la del seu germa Jo-

de Cuba) o la Casadel Rellotge del
Capde la Vila, de Bartomeu Carbo-
nell i Mussons, de l'arquitecte Ig-
nasi Mas i Morell, i que s'ha con-
vertit en un dels referents de l'ar-
quitectura local. Per veure edificis

noucentistes, en
canvi, haureu de
dirigir-vos a la casa
de Francés Bartés
(carrer Illa de Cu-

ba) o de Pau Barrabeig (a la canto-
nada del carrer Anselm Clavé).
Visites guiades: A l'Oficina de 'fue
risme de Sitges trobareu un fullet
on s'han marcat, en un mapa urbá
de la vila, quatre circuits on 's'iden-
tifica mitjancant colors I'estil de
cada edificio Si voleu fer l'itinerari
g¡uiatpodeu apuntar-vos a les pas-
sejádesque es fan el tercer diu-
ménge de cada mes (0 A les 11h
des de l'estació. €J euros). També
podeupósar-vos en contacte amb

Les cases són de diversos estils:
neoclassicisme, eclecticisme,
modernisme o noucentisme

sep (al carrer Sant Gaudénci) o la
de PereJacasi Virgili (al carrer ]30-
naire): Per admirar l'estil neoclás-
sic podeu anar a la de Manel Vidal
i Quadras (al carrer Port de n'Ale-
gre, de cara a la.platja de Sant Se-
bastiá). Leclecticísme destaca a lil
de Llorenc Cardó i Mirabent (al ca-
rrer Jesús). El modernisme té un
paper protagonista a les cases de
Pere Carreras i Robert (carrer
Franceso Guma) , Bona~entura
Blai (Hqtel El Xalet, al carrer Illa

/'

AGIS, una empresa de guies que
organitza visites perla vila (C 61979
31 99).·Enacabar,podeu refrescar-
vos a les platges de la Ribera o de
Sant Sebastia o visitar els museus
del Cau Ferrat o el PalauMaricel,

GAuof AL. GARRAF
El petit poble del Garraf, al centre
de la carretera de les costes,és un
agradable racó per passar el dia.
Allá podeu relaxar-vos a la platja
(amb les típiques casetesde pesca-
dors.a tocar de la sorra), passejar
pels carrerons que envolten l'es-
glésia o bé visitar el Celler del Gar-
raf, un edifici molt curiós. EIs seus
arquitectes són Francesc Beren-
guer i Antoni Gaudí i ésun magni-
fic exemple d'arquitectura moder-
nista que va encarregar Eusebi
Güell. Ara és un restaurant (0

Obert dj., dv. i ds., de 13.30a 16h i
de 21a 23h, i dg., de 13.30a 16h).

"

ESCAPADES

9Com arribar-hi
IIIUIIEn cotxe: Per I'autopista deis

túnels.del Garraf (C-32) o bé per

la carretera de les costes (C-31).

En tren: Es pot arribar a Vilanova,

Sitges i Garraf e 902 24 02 02.

·m Informacióturística
~Turisme Vilanova i la Geltrú:

e 9~ 815 4517.

Turisme Sitges: e 93 894 42 51.

lnformació turística comarcal:

e 93 811 57 15.

!:!:!Perdormir" I
~Hotel Romantic: Ocupa tres !
edificis ~u.itcentistes, amb decora- 1
ció de l'epoca. Sant lsidre, 33. l'
Sitges. e 93 894 83·75.'

Hotel El Xalet (ala foto): Situat en

una casa' modernista construlda el '

~~~\~~aó~~ba; 35. Sitges.¡

~~~~s~o~~~:~~!:fa~~:I: ~~LÍ~~~~, ' ,)

21. Sitges. e 93 894 85 53. i
Hotel Sltges Park: Situat a la casa

· Sebastia Virella, construrdaper
Gaietá Buigas. Jesús, 16.Sitges.

· .e 93 894 92 50. .

tant i tan a prop
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