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Font de lo Farmácia

Can Miret de les Torres e-e-

La Font de la Farmacia va ser construida, en comme-
moració de la canalització de l'aigua potable, el 1906,
al centre de la placeta de la Font, al nucli antic de
Ribes. Font i Gurná va dissenyar un cos cilíndric amb
les piques d'aigua de pedra al voltant i coronat per una
agulla cónica amb un fanal al capdamunt. El trencadís
policrom i la rajola blanca revesteixen la columna i
l'agulla.

Can Font i Gurna, coneguda posteriorment per Can
Miret de les Torres, es traba als afores de l'antiga case-
ria de Les Torres. Fou projectada el 1898 per al gerrná
de l'arquitecte. Malgrat la seva aparenca de masia
tradicional. reuneix tot un repertori de l'arquitectura
culta neogótica, palés en els trencaaigües de les fines-
tres i en les gelosies calades de maó. Sobre el rellotge
de sol del centre del capcer, losep Font i Gurná, col-
leccionista de rajoles antigues, hi va col·locar una corn-
posició de plats de cera mica valenciana que dibuixen
una creu, i, coronant-la, un penell de ferro forjat.



Can Miret de les Torres



Can Xuriguera es troba al peu del camí vell de Vilanova
- a Sant Pere de Ribes; també s'hi accedeix des del
camí arbrat de la finca del Mas Solers, que durant un
temps va ser ocup"at pel Gran Casino de Barcelona i,
actualment, per un complex hoteler. La casa s'aixeca
en ellloc on hi havia hagut una masia que ja existia
al segle XiII, a nom d'Arnau de Xoriguera i, de fet, el
terreny que l'envolta encara és dedicat al conreu. En
l'época modernísta, quan es va bastir la nova masia
amb aspecte de torre d'estiueig, n'era propietaria la
familia Soler, de Can Pahissa, de Vilanova i la Geltrú.
Se'n desconeix l'autor, pero és possible que es tracti de
I'arquitecte Miró i Guibernau, que va projectar per a la
mateixa família la Casa de I'Indiano, a Vilanova. El que
més destaca de Can Xuriguera és la torre mirador amb
coberta de pavelló de teules vidriades, que sobresurt
en alcada del cos central (on hi ha l'accés protegitamb
un porxo avancat) i d'un altre de lateral, encara més
baix. Els paraments, enlluYts de color blanc, contras-
ten amb l'obra vista de maó que perfila els buits, les
rnensules i les cornises, i amb les notes de color que hi
afegeix la rajola esmaltada.
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El Garraf
.DUVEllA

Al terme d'Olivella s'hi pot anar, deixant enrere la
quadra de Garraf, per la pista que mena a la Pleta
a través del rnassís, o també pel tradicional camí
de la Fita, que travessa el terme de Sitges. Tots dos
carnins condueixen a la Plana Novella, on s'aixeca, a
l'antic Can Planes, el Palau Novella (1885-1890), edi-
rlci principal de la colonia agrícola de Pere Dornenech
i Grau, 'un altre americano d'origen sitgetá que es va
cnriquir a Cuba amb el comete i que sufragaria les
despeses d'algunes obres públiques al passeig de la
Ribera de Sitges. El Palau Novella destaca no sols

per la monumentalitat, tant exterior com interior,
expressada per mitjá de diversos estils historicistes,
sinó també per I'entorn, amb un passeig arbrat que
condueix a la porta principal de l'alt mur que preserva
la intimitat de I'habitatge, i un parc rornantic al voltant
d'un estany decorat amb grutes i escultures. L'arquitec-
te projectista, Manuel Comas i Thos, va comptar arnb
la col-laboració de constructors i artesans sitgetans,
i de í'escultor barceloní Hafael Atché i Farré, autor de
la imatge de la Verge per a la' capella neogOtica, a més
deis grans grius heráldics de l'entrada a la casa,

Poiou Novelio
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Can Pahissa

El Garraf
VILANOVA 1 LA GELTRÚ

Vilanova i la Geltrú, capital del Garraf, va iniciar
l'expansió cap a la línia de costa dels seus dos nu-
clis medievals qrigtnarts en epoca moderna, pero
sobretot alllarg del segle XIX. Va ser aleshores qua n
es van anar urbanitzant l'eix principal de la Rambla
i els altres dos eixos que la flanquegen, la rambla
Sama i el carrer de la llibertat, de manera que la
vila i el Barri de Mar quedaren comunicats definiti-
vament. Tanmateix, la construcció de la via férria el
1881, en sentit transversal a aquells eixos, va supo-
sarla partició en dos sectors del projecte d'eixam-
pIe de 1876, que havia impulsat el vilanoví Francesc
Gumá i Ferran. EIs millors exemples modernistes per-
viuen a redós de la Rambla Principal-Rambla de la Pau
i del carrer de la Llibertat, d'una banda, i del passeig de
Ribes Roges, de l'altra, urbanitzat entre 1910 i 1919
al Barri de Mar (la Marina de Vilanova), a l'est de la via
del ferrocarril, per iniciativa d'Anna Raventós de Saurí i
a benefici de l'asil L'Empar de Santa Llúcia, del qual era
presidenta i on eren acollits els cecs pobres.

Abans d'endinsar-nos, pero, a l'eixample senyorial,
cal parar atenció en dos edificis del nucli antíc de
Vilanova: l'Orfeó Vilanoví, promogut per losep Fer-
rer-Vidal i Soler, home afeccionat a la música que el
1909 va encarregar al mestre d'obres Gaietá Miret un
edifici apropiat per poder desenvolupar aquesta art; i
la casa Joan Olivella, a la placa de les Cols, resultat de
I'ampliació i reforma d'un edifici antic, que va dirigir
el mateix mestre d'obres el 1910. EIs contorns de les
finestres ressaltats sense ornamentació, el gran fines-
tral ovalat del pis superior, I'acroteri que arnaga la
coberta i les baranes deis balcons es perfilen amb uns
motlluratges sinuosos profundament arrelats en l'este-
tica modernista.



1 I Casa Jaan Olivella

2 I Can Magriñó

3 I Casa Gener Mestre

la a l'eixarnple, a la Rambla Principal s'aixeca la casa
lean Gener Mestre (o Can Raventós). un edifici entre
mitgeres de tres plantes, amb íacana simétrica respecte
a un eix vertical marcat per la tribuna volada del pis
principal i pel cos elevat que a manera de frontó corona
l'edifici. Destaca del coniunt el tractament del pis su-
perior, amb una galeria de dotze arcs trilobulats. l.'ar-
quitecte Ubaldo Iranzo va projectar l'edifici el 1902, i
diuen que va ser el primer que es va bastir al passeig en
llenguatge modernista. Uns metres més avall. hi ha Can
Magriña (també anomenada Can Renard), format per
dos cossos, un deis quals acaba en un cupulí peraltat
revestit amb escames de cera mica vidriada.





L'Ajuntament (1867), a la ptece financ;ada per /'india josep Tomas Ventosa

ElAyuntamiento (1867), en la plaza financiada por el indiano josep Tomas Ventosa

Ce'! Xicarró (1867-7868), a l'emblemétice Plac;ade la Vila, 72

Ce't Xicarró (1867-7868), en la emblemática plaza de la ViJa, 72

Casa Andreu Mila (1865) a la Plac;adeis Cotxes, 7

Casa Andreu Mili! (1865) en la plaza deIs Cotxes, 7

Els esgrafiats vuitcentistes de la casa Mila són els més rics de Vilanova

Esgrafiados ochocentistas de la casa Mila, 105 más logrados de Vilanova



Cal junqué (1867-1868)

a la Plar;a deIs Cotxes, 3,

de Vilanova i la Geltrú

Cal Junqué (1867-1868),

en la plaza deIs Cotxes, 3,

de Vilanova i la Geltrú

El Teatre Principal (1835-1/

a la Rambla Principal, 4

. El Teatro Principal (1835-1,
en la Rambla Principal, 4

La Gran Penya (1873),

a la Rambla Principal, 50

La Gran Penya (1873),

en la Rambla Principal, 50
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Panteó de \(íctor Balaguer
i, al fans, panteó Ortoll Junqué
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<l<l Can Pahissa

El tram inferior de la Rambla pren el nom de Rambla
de la Pau. just a tocar de la via del tren hi ha la Casa
de l'Indiano (llar de Sebastiá Soler, també coneguda
per Can Pahissa). És obra de l'arquitecte josep Maria
Miró i Guibernau, de construcció tardana: la torre del
jardí, revestida amb fragments de pedra calcaría sense
'<eballar i adornada amb petites escultures, data de
916, i la casa, de 1921. Amb tot, participa plenament

de l'esperit modernista, per la disposició de l'aparell
de la fabrica, feta de pedra rosada, la iinestra en arc
túmid, el bow window del jardí, els acabats de cornisa
i baranes, així com el tractament deIs espais interiors,
amb arrimadors cerámics. vitralls emplomats i pavi-
ments hidráulics de composicions variades.

El carrer de la Llibertat, paral-lel a la Rambla, s'inicia
a la placa de joaquim Soler i Gustems (anomenada
antigament deis Carros), on hi ha la font monumental
dedicada al personatge que avui dóna nom a la placa.
Va ser projectada per josep Font i Gurná i construida
entre 1892 i 1893, sobre una base circular esglaona-
da, un pedestal triangular amb les piques d'aigua i un

-lar també triangular, coronat per un motiu escultoric
e fulles d'acant. Ca l'Artigas (casa Antoni Pascual), al

carrer Llibertat, és obra del 1900 de Gaietá Miret, que
hi combina les formes lobuladés d'algunes obertures i
de l'arnpit del terrat amb altres de rectangulars coro-
nades per timpans de mig punt amb decoració vegetal.
Els guardapols i brancals deIs balcons del primer pis
incorporen, també, motius florals i rotlles amb sen-
gles caps humans en relleu. Al mateix carrer es pot
contemplar un deIs pocs testimonis de l'arquitectura
industrial modernista que es conserven a Vilanova.
Es tracta de la Iacana del Magatzem FECSA, on rau tota
la torea expressiva de la composició, amb una decora-
ció a base de maó vist, cerámica i vid re.
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Fant de joaquim Soler

Magatzem FECSA


