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La fesomia de Vilanova, herencia
L'arquitecte Miquel Orriols esboca l'estat del patrimoni arquitectónic de la ciutat

REDACCI6

Un deis majors béns cultu-
rals d'una ciutat el conforma el
seu patrimoni arquitectónico Es
aquella part del patrimoni que
dóna fesomia al paisatge .
quotidiá deis ciut¡¡?¡;ms, el que
Ii és més propi/(crue pel seu
valor cultural, hisJóric.o artis-
tic, mereix una ate(í,ció especial
per part de ·Ies' i~stituc:ions-i,

sobretot, de I;l'iyug(amenl,.,¿{ue'
'hade vetllar pe~;jiiseivá;éOA'L
servació. Miqu~I;~'nripls é$iiitc
quitecte rrrun'¡o¡-~ill,aesdel
1982. Pel seu ¿arrec i pér la
seva professió 'coneix bé el
patrimoni arquitectonic de Vi-
lanova i la Geltrú. Per a ell, el
conjunt del patrimoni arquitec-
tónic forma part intrínseca

-del que és aquesta ciutat,
del que ha estat i 'del que
volem que continur sent.

La Vilanova d'avui, dones,
la seva fesomia, com diu
Orriols, ve donada en bona
part pel que va ser la eiutat al
segle XIX, Ja des de la cons-
truceió de la Masia Caba-
nyes, a final del segle XVIII,
el segle XIX ens forneix de
patrimoni. És el segle de
major esplendor eeonómic i,
per tant, arquitectónic, amb el
desplegament urbanístic de la
Rambla, la playa de la Vila i
I'eixample Gumá, o d'edificis
com la facana de Sant Antoni,
les cases deis emericenos, les
construccions.del.terrocarrü o
la Biblioteca Museu. .,

Vilanova no-és, pero, una
eiutat que es earaeterítzi pero
un patrimonieultural molt-
rie en edifieis, contemplats
un a un, adverteix Orriols. En
eanvi, té eonjunts valuosos.
Aquesteoneepte del conjunt
d'lnterés és més dificultosa-
ment assumit per la sensibi-
litat col.Iectíva. Es el cas del
nucli antic, on cada casa és
modesta, aparentm,ent san-
se pena ni glória, o tarnbé el
eas del eonjunt ,p, IíI'1il d~!~
Cotxes - placa dela Vila, ínés
afortunat, perqué arval()r-in.-..
dividual deis edificis s'hi
afegeix el valor def conjunt.

Per tal de protegir aquest·
conjunt, el planejament urba-
nístic estableix una requlació
especifica. La Geltrú i la Vila-
nova vella tenen el máxim grau
de protecció, mentre que
I'eixample historie (el creíxe-
ment deis segles X"III.o XVIII,
entre el nucli antic.i la placa de
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Església i hospital de Sant Antoni. L'obertura de les rondes ha permés redesGobrir·aquest·paisatge F¡;UX

la Vila) i tota la facana maríti-
ma, tenen un .segQn grau de
protecció.

De la facana rnarltima, i
malqrat la proteccjóque rep,
Orriols creu .que s'ha. perdut
el que tenla.de valor isin-
gülaritát .enIés ccnstruc-
eions: tots el;' terrats, 'que'
.tenien un alt valor tipolóqic i
histórie tradicional, i una

.qran bellesa en el seu con-
junt. Aixó, que és sabut, no
ha de comportar I'abandona-
ment de la proteeeió sobre
el que resta defacana marí-
tima amb valors d'identltat,
o la renúneia a la reeondue-
eió d'aetuacions desafortu-
nades. Tot i que torea rnalrne-
sa, I;:¡tacana marítima encara
té zones com el passeig del
Carme -arnb el regust d'una
zona d'estiueig de principi de
segle- O. els xalets de la part
antiga de Ribes Roges -un deis
primers exemples de la Ciutat
Jardí a I'Estat- , en els quals
encara el> manté el valor de
conjunt.. •

Una altra zona on, segons
Orriols, s'haurá d'intervenir,
és l'área de l'Hospital, la rarn-
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bla de Sant Josep, l'Apolo i la
Sala, amb el mur de tanca-
ment posterior FTa torre. de de-
fensa. Tot ique s'está reha-
bilitant Ia Casa Mir. formen
un paisatge urbá que es va'
perdenfí que corre, a més, el
perilld'esdevenlr un conjunt
depE1ces inconnexes, Inter-
venir ..aquí, afegeix I'arquí-
tecte,. és una bona manera
de reforcarl qualifiear el nu-
cli antie.

· . La Sala i l'Apolo són segu-
ramentels' dos edificis que vé-
nen-a la memória quan es par-
Ia de pafrimoni a recuperar. La
· rehábilitació de la Sala, diu
Orriols, és possible encara,

· pero cal definir-ne el desti.
. Es eert, pero, que neeessita

· una interveneió important i
urgent a les teuladas. Altra
cosa és l'Apolo, que fa anys
que ha entrat en una situa-
ció irreversible,

En aquesta zona, destaca
I'Hospital de Sant Antoni amb
l'Església deis, Josepets, que
tot i el seu valor arquitecto-
nie no's'ha tocat mal. Aquest
ésun deis eonjunfs més sor-
prenents de',la eiutat, que
ara l'obertura de les rondes
ha permés redeseobrir.

Malgrataqu'e.5!sexemples:'
I'arquitecte valora Iafeina' feta
per I'AjuntamenfeQ ia·conser-
va9ió"del sé'ü.patrin;oni'a la
ciutaVsa Ma~a,Cqbahyes;la<
Peix<lt~i~ '!e.ljá, .Ca!) Pahissa,
el Mercat, el Teatre Principal,
o, més recetment, la Bibliote-
ca Joan Oliva, el Museu Bala-
guer o l'E~co~ador en són

L'ántíc Cor're;us"a~,ui taneat

exempi'es:':EfI'molls d'aquests
casos.I .-,.,.. 'biiira.9i.o hadotat
elsedif t.,•. gü:i)s i,en·al-
9U1J ea ... "éerfq,pO-
'lémica\¿Ome: rnornent
la r~ió;~á:jd;'-Ia asia Caba:
nyes' E;'-,a~u:eJI,Gás;el projec-
te vaiser;'m9J~,drseutit, per-
qué e.ren les primeres inter-
veneions d'avan-tguarda.
Pero els seus valors fona-
mentals es van manten ir i

MARY

se~n 'va'n';i~g¡~ de nous,
E' .. "~n'i, diu Miquel

Orrr .: 5015 .s'ha de
. mante,p 4 que sovint
s:h~:>.d~órmar perqué
eontihu, u .. ero ·si les eo-
ses:etí~ámb,prou senslbl-
litat;·icle;¡t~réa¡'t i potenclant
els vaiors preexistents i fent-
hi aportacions noves, la in-
terveneió en un edifici his-
torie és p~ou:eeixida.
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'Seria ba tenirgestos
amb els prapieüiri.s< ,
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, Amb ingepe:ndéns;ia, de 'tució;,¡;'¡:on5~""a"sigríifica,

la titularitatPúbli~a:op[,iva- una limi,tació::Ara"aixó:no'
da deis edificis7 I~Ajúrita- vol'dirci'úeno'ii¡gúiré~di:,,;
ment'inclouaquellsque,per bla, en absolut, 'p,eró 'has,'
les seves caracterlstiques . d'actuar per vies condlcic-'
históriques, artístiques.o ti- nades, i.a la gen(no Ii'agrá- ,
pológiques, són més 'va- daque li diguin comha d'e
luosos en el' Pla Especial i ' fer una cosa a casa.seva.:'
Cataleq del Patrimoni His- , En 'aquest seritit, Miquel
tóricoartístic i Natural. Orriolscreuque seriabo que
Aquesta és I'eina amb qué .es ccrnencesstna planté-
compta p,er vetllar que jarprimers passos cap a la
aquelles coses que tenen .compensacló. Sla .un pro-
un interés col.iectiu no es pietari en nom de l'lnterés
malmetin. El Catáleq es va col.iectiu I',obliguesa man- '
redactar I'any 1986 i va re- tenlr un patrlrnonl, també
bre unamenci,ó especial de s'haurien 'de ,tenir gestos

.Ia Comissió Provincial capaell. Penso, per exern-
d'Urbanisrne. A parerd'Or- pie, etrmesuresfiscale, en
riols, és torea, complet. el'sentitarnpli.relatlvament
Amb tot, no s'estáapll- poé'fetxl!gues,peraI'A'dmi-
cant amb tot el rigor,que, 'nistra'ció;pe'róapreciables
caldrla. pel pí;cipié~¡jri'.Abaratif.'les

L'existéncia del Cataleq, lIicéilcies d'obres, reduir ¡'IBI
i les íimitacicns.entes obres' o oferir desqravacionsflscals
a qué obliga als propietaris, són possibles exernples.
porta a vegádes a incom- P'el que fa <;11 patrirnonide-
prensions o inaccepta-titularitat privada, Orriols ad-
cions.Avoltess'entén,peró met que massa sovint al-
no es vol acceptar.' Per a gunsédifieissólfa15éirdonats
Orriols, el respecte Jlel pa- péls seus propietaris. En al-
trimoni passa"pé'r"abordar guns casos 'un'té'la sen-
correctament leS;'reformes, sació.que no nornés estan
atenent els niveüs de :pro-, deixats¡:Sinó qued'una ma-
tecció esta9Ie'~~:;Moltes nera deljberada se n'acce-
vegades quar,.es projec- lera el de,t,eriorament.,A,qui
ta la lntsrvencíé+en un sique caldrla que' l'A'dmi-
edifici del catáleq, la pro- nistr¡¡ció'hi interVingués.
tecció establerta no' es Per a Miquel"Orriols::va
pren com un elernent bá-: ser el' desvetllamentde- lá
sic del projecte;'sinó com consciencia social a fa~Qr
una llmltacióJmpcsada de la salyaguarda del patrí-
per l'Ajuntarnent; i s'in- moni el que va fer dotar la
tentá tibar 1" corda, son- ciutat d'actituds i' d'instru-
se eludlrl'obligació peró ments báslcament defen-
desvirtuantels.objecttus sius. ,En el' futur, continua,
de ,la proteccló-Omols hem de.passara cotat-nos
entén que: a ,:\ie'g,ades .la d~actitu~,s i;iri~tr'uin~nts per
rnillor 'rendibilitatcen 'un a I,arecupátaciólaprcmo-
edifici antic ésIa.substi- ció delpatri'moni.

Xalets a la Ribes Roges antiga. Són un exernplede [accncepció dé)~,9iutai Ja~dí, FtLlX


