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[Irnatqes de la comarca

Sínia de l'Estr'ella, la llar de Ventosa i Roig
Enguany s'han complert 120anys del naixement del' polític vilanoví

Jordi Casas

Aquest anycompleixen dos
aniversaris d'un vilanoví que
va sobresortir com a dirigint
polític republicá i com a pro-
pagador del cooperativisme.
Ens referim a Joan Ventosa i
Roig (1883-1961). L'aniver-
sari més proper va ser el 30 de
juliol, dia en elqual s'escai-
gué el 42e aniversari de la
seva mort a Mexic, L'altre es
va complir a primers del mes
de juliol, el dia 10, dia de la
sevanaixenca ara fa 120 anys.
Aquest darrer esdeveniment
va succeir en una casa del
carrer de Santa Madrona que,
en l'actualitat, no existeix per-
que es va ensorrar l'any 1982.
Per sort, encara es conserva
la casa pairal de la rambla
Principal, que va construir el
seu pare. 1, encara amb més
sort, existeix i continua sent
propietat deis seus deseen-
dents la seva estimada sínia
de l'Estrella, al carrer de San-
ta Magdalena, que va ser la
seva llar.

A aquesta sínia dediquem
avui la Imatge de la comarca
com ahomenatge a aquell po-
lític exemplar que I'escriptor
A vel-lí Artís va definir com
un savi ple de noblesa, i el
retrat del qual hauria de pen-
jar a la sala de sessions de
l' Ajuntament de Vilanova i la ,
Geltrú.

Per que la sfnia de Joan
Ventosa porta el nom de l'Es-
trella?, ens preguntarem. No
hi ha error en dir que li ve
donat per l'estrella de ferro

forjat que corona el frontis
sobre el portal d'entrada al
jardí. Possiblement s'hi va
col- locar en la mateixa epoca
en la qual altres sínies de les
rodalies deIaGeltrú van situ-
ar als seus teulats unspenells
característics que els van do-
nar el nom, com és el cas de la
sínia Cacador, de la de la Creu
i de la del Gall. Caldir també
que, a la part superior de la'
facana, hi ha una altra estre-
lla, aquesta pintada dins un
cercle. Per damunt del cercle
hi ha escrit l'any 1898. Anys
abans, la sínia de l'Estrella
diuen que eren tres cases que
rebien el nom de cases d'en
Quinxenc.

Ventosa compra la sínia
l'any 1907, quan ja havia de-
mostrat plena inclinació per
l'agricultura i la natura. Tot i
haver estudiat farmacia, Ven-
tosa tenia clar que no volia
passar la seva vida darrereun
taulell fent medecines. Va op-
tar pels estudis de farmacia
perque incloíen les assigna-
tures de química i ciencies
naturals. Es pot dir que van
influir en la seva vocació les
estades estiuenques en algu-
nes masies familiars del
Penedes i les seves camina-
des per tot el terme de

.Vilanova, que coneixia afons.
D'aquí que, un cop apro-

vats els estudis de farmacia, •
marxés a Franca a estudiar
horticultura i arboricultura. El
1907 aconsegueix el títol de
périt agrícola a l'Escola Pro-
vincial d'Agricultura, Alguns

Facaua de la sínia de l'Estrella

anys abans, el 1903, havia de-
butat com aconferenciant amb
un tema premonitori, Els ar-
bres i la salut pública. En la
trajectória posterior, Ventosa
va ser el vilanoví que més va
estimar els arbres. Va ser pre-
cursor de l'estima i respecte
envers ells. Va arribar a ser
director de Jardins i Arbrat
Públic de Vilanova, un cárrec
honorífic atorgat per l'Ajun-
tament arran d'un informe seu
sobre les destrosses fetes a
una palmera del Passeig de la
platja. Grácies a la seva inici-
ati va es plantaren mes arbres

És l'epoca de la plena de-
dicació a plantar o empeltar
arbres fruiters, d'experimen-
tar en diferents conreus i plan-
tes d'horta, Planta les sis pal-
meres deljardí, que encara es
conserven, i, quan arriba la
descendencia, va plad'tant per
cada fill un arbre molt indica-
tiu.

Primer un xiprer (que sig-
nifica eternitat) per a la Con-
xita; per a la Núria, planta
una mimosa, que significa ten-
dresa; pels fills Isidre iAbel,
un llorer i una olivera, res-
pectivament, que signifiquen
victoria ipau. Aquests arbres,
amb els anys, van tenir diver-
sa sort. El xiprer el va tombar
un tornado i encara en queda
la soca. Amb posterioritat en
plantaren un de nou. L'olive-
ra encara és l'original i el 110-
rer se'l va endur una ventada.
En l'ac-tualitat, en un racó del
jardí hi torna a haver una mi-
mosa.

aVilanova, i va proposar can- JoanVentosa, quan veu in-
vis en l'arbrat perque el seu crementada l'activitat políti-
pcl-Ien no fos molest.El l Sl S, ea, opta per arrendar la terra
un any abans de ser elegit al- del darrere de la sínia, unes
calde de Vilanova, va orga- terres que formaven part de
nitzar la primera festa de l'ar- les millors terres de la Geltrú,
bre a Vilanova.. mi es collia -segons elllibre

Quan JoanVentosa escasa de la seva filla, Conxita Ven-
amb Josepa Pinilla, el 1913, tosa-Ia millor verdura del ter-
converteix la sínia en la seva me. SÓ~els anys en que Ven-
llar. Previament hi havia fet . tosa proclama la República a
reformes: va arranjar les di- .Vilanova, és diputat a Corts
verses plantes de la casa, la de Madrid i conseller d'Agri-
planta baixa amb els antic ce- cultura de la Generalitat pre-'
llers de volta catalana, i la sidida per Francesc Macia.
primera planta destinada aha- Tarribé durant la República
bitar-hi i les golfes, ' coneix l'exili pels fets d'octu-
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bre del 1934. Durant la Guer-
ra Civil, a la sínia s'hi acullen
diferents refugiats. Ventosa
ésen aquests temps comissari
de defensa de la riquesa artís-
tica i histórica de Vilanova.
Si I'any 1916, essent alcalde,
salva de I'enderroc el caste\l
de la Geltrú, el 1936 aconse-
gueix salvar la casa Papiol
deIs incontrolats. EI16 gener
del 1939 tota Ia família ha
d'abandonar la sínia i fugir
cap a Franca.

El matrimoni Ventosa,
posteriorment, el 1941, surt
cap a Mexic.

Les tropes franquistes, a
I'entrar a Vilanova, confis-
quen la sínia, que queda ocu-
pada per la policia. La par! de
família que ha pogut tornar
pot recuperar alguns mobles,
pero no així els \libres ama-
gats abans de la fugida en un
deIs cups de la sínia. Van ro-

. mandre allá tapats amb fu\les
de palmera i branques seques
sense ser descoberts.

EIs ocupants de la casa es
van negar a tornar-los quan
van demanar-Ios-hi. La polí-

cia en va voler fer una tria,
que va resultar trágica, com
diu Conxita Ventosa. Els lli-
bres catalans van ser portats
a la Pap.ereraper ser cremats,
com també els de Blasco
Ibáñez. EIs llibres d'agricul-
tura i cooperativisme van
anar a la Biblioteca Balaguer.
Uns anys més tard es recupe-
rarien, enviant-se uns quants
a Mexic i al tres a la fundació
Roca Galés. EIs Ventosa re-
cuperarien la sínia, al final,
el 1946. L'estre\la de ferro,
que s'havia perdut, es va 10-
calitzar i es va posar de nou
al seu lloc.

L'any 1959 es posaria la
sínia en venda, perque així
Joan Ventosa visqui amb
menyspenúries els dies que
ti queden a Méxic, on viu
dedicar a la cooperació. EIs
compradors no són altres que
la filla i el gendre, que no
volen que passi amans foras-
teres. Aquests diners perme-
ten a Ventosa realitzar ·el
somni de viatj ar aEuropa per
retrobar la família. Aquest
retrobament, que seria, a la
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Presentacíé delllibre inedit de Ventosa i Roig JUANJOV.

vegada, el comíat final amb
la família, es fa al poble de
Sallagosa, a la Catalunya
Nord. Des de fa més de 20
anys, part de la sínia és un
centre de salut integral, dit
Naturalia~ que és dirigit ~er

una -néta del polític, Marta
Pascual, i també per Núria
Martore\l. En els seusjardins
hi tingué \loc I'any passat la
presentació del lIibre inedit
de Joan Ventosa i Roig, Me-
mories d'infantesa ijoventut.

L'acte va constituir un
gran esdeveniment cultural

. seguit per. molta gent i en-
sems un acte d'exaltació re-
publicana que costara de veu-
re en molt de temps a
Vilanova.]


