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1- Vida i obra de Josep Font i Gumà

Les característiques generals que permeten reconèixer el modernisme decoratiu
pròpiament dit son:

1.1

El modernisme

-

d'elements

El modernisme va ser un moviment cultural produït a Occident a la fi del segle

preferència

XIX i al començament del segle XX. En art, tot i que a Catalunya te un sentit molt mes

en

els

natural
vegetals

però
i

les

amb
formes

el motiu central.
-

Bèlgica), Modern Style (a Anglaterra),Tiffany (a EUA) Jugendstil (a Alemanya),

L’ús de la línia corbada i l'asimetria, tant en les
plantes i alçats dels edificis com en la decoració.

Sezessionstil o Wiener Sezession (a Àustria), Style 1900, Style Noville, Florale, Stile

En aquesta ultima es molt freqüent l’ús de

Liberty (a Itàlia), Modernismo (a Espanya). Si be existeix certa relació que els fa
reconèixer com a part del mateix corrent, en cada país el seu desenvolupament es va

d'origen

arrodonides de tipus orgànic entrellaçant-se amb

ampli, va tenir incidència sobretot en l'arquitectura i les arts decoratives.
El modernisme es coneix a d'altres països com a Art Nouveau (a Franca i a

La inspiració en la naturalesa i l’ús profús

l'anomenada “línia fuet
-

expressar amb característiques distintives.

Una forta tendència a l’ús d'imatges femenines,
les quals es mostren en actituds delicades i

La principal pretensió del Modernisme era una transformació de la societat a

gràcils, amb un aprofitament generós de les

través de la cultura, és a dir, volia passar d’una cultura regional i tradicionalista a una

ones en els cabells i els plecs de les vestimentes.

altra nacional que fos autosuficient i moderna.
El seu inici coincideix, i en part s’explica, amb la situació de la burgesia que tanca
una etapa d’obsessiva acumulació de capital, generadora d’una ètica d’estalvi i treball, i

-

La llibertat en l’ús de motius de tipus exòtic,

Escales de l'interior de la Casa Horta

siguin aquests de pura fantasia o amb inspiració
en diferents cultures llunyanes o antigues

n’entra en una altra de modernització, de creixent consum capitalista en que sobretot
els sectors més joves volen començar a gaudir de la riquesa acumulada.
Sota el impuls del capitalisme la ciutat es transformarà. La rica burgesia industrial
es farà construir els seus habitatges amb profusió de miradors i balcons, d’espais amplis
i airosos; en el seu interior, paviments, sostres i xemeneies, portes i vidrieres, mobles,
catifes i llums, tot estarà integrat en la arquitectura en un intent d’art total. L’arquitecte
necessitarà doncs, envoltar-se de bons artesans.

Cartell d'estil modernista

El modernisme català
El modernisme català és un estil, principalment arquitectònic, que es desenvolupa
a Catalunya, i de forma especial a Barcelona, al llarg d'uns 30 anys, entre
aproximadament 1885 i 1920. També existeix el Modernisme literari català, el pictòric i
l'escultòric.
Al Modernisme arquitectònic català li seguirà el noucentisme i el racionalisme
arquitectònic dels anys 20 i 30 del segle XX. Encara que és part d'un corrent general
que sorgeix a tota Europa, a Catalunya adquireix una personalitat pròpia i diferenciada,
i es converteix en el modernisme probablement més desenvolupat. Tractava de
recuperar la cultura catalana unida a una ferma voluntat de modernitzar el país.
A més la tècnica, les possibilitats constructives dels nous materials i la decoració
hauran d'anar lligades a un estil modern i internacional. Allò que serà important serà
assolir un caràcter unitari entre tècnica/forma/ornamentació. L'arquitectura Modernista
a Catalunya no es va manifestar només en edificis residencials, sinó que es va
expressar

àmpliament

també

en

edificis

institucionals,

religiosos,

sanitaris

i

assistencials, educatius, industrials i fins i tot edificis d'oficines. A més el modernisme
català tingué una revifada a la ciutat de Melilla de la mà de l'arquitecte Enric Nieto i
Nieto i va fer que Melilla contingui la segona concentració més gran d'edificis d'estil
modernista després de Barcelona.
Algunes obres del Modernisme català han estat catalogades per la UNESCO com a
Patrimoni de la Humanitat: De Gaudí, el Parc Güell, el Palau Güell, la Casa Milà, la
façana del Naixement i la cripta de la Sagrada Família, la Casa Vicens i la Casa Batlló a
Barcelona, juntament amb la cripta de la Colònia Güell a Sta. Coloma de Cervelló; i el
Palau de la Música Catalana i l'Hospital de Sant Pau a Barcelona, de Domènech i
Montaner.

1.2

També van col·laborar en l’altar de la Concepció de Santa Maria del Mar de

Josep Font i Gumà

El 23 de gener de 1859 neix Josep Font i Gumà, fill

Barcelona.

de Francesc Font Parés i d’Antonia Gumà Ferran. El 1895

Font i Gallissà es dedicaren a la recuperació de models antics de rajoles, del segle XVI, i

va contraure matrimoni amb Bàrbara M de Flors i de

a la creació de tipologies semblants.

Cuenca, filla d’un notari de Barcelona.

Fou uns dels primers a preocupar-se per les rajoles antigues com a inspiració per
de

a una renovació de la ceràmica arquitectònica. En les obres, sovint emprà rajoles,

Barcelona, on es graduà l’any 1885. Amb l’exposició

algunes dissenyades per ell. A més de projectes de nous models de rajoles, també en

Universal de 1888 va tenir l’oportunitat de formar part de l’equip que hauria de deixar

realitzà de mosaics hidràulics. La dedicació a les arts decoratives el portà al

una empremta destacada en l’arquitectura catalana amb la introducció del nou estil del

col·leccionisme, una mostra del qual fou la notable col·lecció de rajoles catalanes i

modernisme; fou un seguidor notable d’aquest moviment iniciat per Gaudí, Domènech i

valencianes. En aquest marc s’ha de situar la seva obra Rajolas Valencianas y Catalanas

Montaner i Puig i Cadafalch.

(1905), impresa acuradament per Oliva al seu taller de Vilanova, que assenyala el

Estudià

a

l’Escola

superior

d’Arquitectura

Va ser col·laborador i amic, i d’alguna manera continuador, de l’arquitecte Antoni
Maria Gallissà Soquó (Barcelona, 1861-1903).

primer intent de sistematització i ordenació d’una matèria poc coneguda fins llavors,
que s’ha convertit en una obra de referència.
Font i Gumà projectà obres importants a Vilanova i la comarca. Es poden

Església Parroquial de Sant Esteve

esmentar l’ampliació de la Casa d’Empara al carrer de la Llibertat(1893), la reforma del

Entre els dos van elaborar

Banc de Vilanova (1901), les construccions primeres de la fàbrica de Pirelli S.A. (1908),

els plànols de la nova església i

els edificis i la capella dels Esbarjos, la casa construïda per a residència dels alts càrrecs

rectoria

de Pirelli a la rambla de la Pau(1919) i algunes altres.

de

Cervelló.

Obra

construïda entre 1896 i 1908. Té

Projectà un plafó de rajoles, amb un text del Parenostre en català, per a un

una nau amb capelles laterals

monument al Mont de les Oliveres de Jerusalem.

entre els contraforts. La façana,
vagament inspirada en el model
gòtic, combina el maó vist i la
pedra,

formant

un

conjunt

harmònic amb la casa parroquial
annexa. Adossat a la façana hi ha
el campanar de planta quadrada.

Església parroquial de Sant Esteve a Cervelló

La font de la plaça de Soler y Gustems (1892)

El Redós de Sant Josep i Sant Pere (1901)

Font ornamental d'estil modernista promoguda per

Hospital-asil creat a partir del llegat dels

“l'americano” Joaquim Soler i Gustems i situada a la plaça

germans Josep i Pere Jacas, que havien fet

que du el seu nom, popularment coneguda com la plaça

fortuna a ultramar, i gestionat fins el 2005 per

dels Carros. Va ser construïda l'any 1892.

les

Germanes

modernista

Darderes.

construït

entre

És

un

1901

edifici
i

1905

estructurat en dos cossos que es disposen
perpendicularment en relació a un cos central,
envoltat d'un jardí. Té una magnífica façana
que combina l'escultura de pedra, amb el maó
Can Miret de les Torres (1898)
Coneguda inicialment com can Font
Gumà perquè va ser construïda per al
germà de l'arquitecte, l'any 1898. A la seva

vist i la ceràmica vidriada. De l'interior cal
destacar-ne el claustre central i la capella, del
1909. L'hospital es va ampliar entre 1930 i
1946. Actualment és un centre geriàtric.

mort va passar a la família Miret. La seva
estructura

està

basada

en

la

masia

tradicional, amb teulada a dues aigües i
portal adovellat, però tot el repertori
ornamental

s'inscriu

dins

el

vessant

goticista del modernisme, clarament definit en les finestres del primer pis. Un detall
remarcable és el balcó circular de pedra de la cantonada, profusament esculpit. La
ceràmica i el maó vist estan presents a les gelosies calades que envolten les finestres
del pis superior. Entremig hi ha un rellotge de sol amb la llegenda "mon caminar és
segur, la llum del cel me guia" i, al seu damunt, quatre plats de ceràmica valenciana
formant una creu. Corona la teulada un penell de ferro forjat.

La Font Modernista (1906)
Inaugurada

l'any

1906

en

commemoració de l'arribada al poble de
l'aigua potable canalitzada. Té un cos cilíndric
revestit amb rajoles de ceràmica capçat amb
una agulla cònica recoberta de trencadís.

Hospital de Sant Joan a Sitges (1910)

La restauració de la masia de Mas Roquer (1915)

Edifici del 1910-1912 format per tres

Antiga masia que durant el segle XVIII va ser propietat del fabricant de teixits

cossos. El cos central té adossada una

Francesc Roquer. El 1898 va ser adquirida per Francesc Font Gumà, qui encarregà al

capella. La coberta, a dos vessants, té una

seu germà Josep la seva reconversió en

llanterna amb cúpula ornada amb mosaic

un edifici d'estil modernista, projecte

verd i blanc. Les façanes, gairebé sense

que es realitzà el 1908. L'element bàsic

ornamentació, mostren gran diversitat en

emprat és el maó vist, que s'utilitza per

les obertures: finestres rectangulars, d'arc

emmarcar totes les finestres, incloses les

rebaixat, d'arc lobulat, conopial.

arcades de punt rodó de la galeria
tancada del primer pis i un singular
balcó

El Xalet del Nin o Miramar (1913)
Conegut també com Miramar, és
una

torre

construïda

per

tipus

barbacana

medieval.

Actualment és un restaurant situat dins
el càmping Vilanova Park.

l'advocat

vilanoví Joan Ferrer Nin l'any 1913. Està
ubicada dins un recinte emmurallat
situat al capdamunt de l'espigo rocallós
que separa les platges de Ribes Roges i
dels Capellans. En aquest lloc hi havia
hagut

l'antiga

quadra

medieval

d'Adarró. Abans de la construcció de la casa hi havia una torre de guaita i un fortí,
enderrocats en alçar-se el xalet.

A Barcelona, projectà la reforma de l’Ateneu Barcelonès (1906), en col·laboració
amb Josep Maria Jujol, i diversos edificis, entre els quals la casa Nequi (1909), al carrer
Balmes 127, guardonada en el concurs municipal d’edificis;la casa Puig Colom (1914), al
passeig de Gràcia 7, i altres.

Cap al 1918 cedí la col·lecció de
rajoles catalanes i valencianes, que havia
anat reunint pacientment, durant molts
anys, a la junta de Museus de Barcelona,
amb la condició que la Diputació es fes
càrrec de les despeses de la reconstrucció
del castell de la Geltú. L’autor del projecte
corresponent,

no

fou

ell

sinó

Jeroni

Martorell. Les obres foren inaugurades el

Castell de la Geltrú a Vilanova i la Geltrú

juliol de 1920.
El 1911 fou diputat provincial pel districte de Vilanova. El 1916 fou elegit
president de l’Associació d’Arquitectes de Catalunya. El 1922 era president del sindicat
d’Obres de la Comunitat de regants del Pantà del Foix.
El 1922 fou designat membre de la Reial Acadèmia de Belles Arts Sant Jordi, de
Barcelona. Va morir el 4 de Juliol de 1922 a Vilanova
En morir, l’Ajuntament el declarà fill predilecte de
Vilanova i acordà l’erecció d’un bust al pati del castell i
donar el seu nom a la plaça contigua.

Bust de Font i Gumà al Castell de la Geltrú

2- El Redós de Sant Josep i Sant Pere

2.1

Memòria històrica

Ubicació i context urbà
L’Hospital Redós de Sant Josep i Sant Pere està ubicat entre els actuals carrers
del Doctor Marañón, de Joan Maragall, d’Antoni i Maria Claret i l’Avinguda de Josep i
Pere Jacas. El recinte està compost per l’edifici aïllat de l’hospital, l’edifici del rentador,
el nou edifici del Redós i el jardí. El perímetre està delimitat per un mur de ciment, que
situa l’accés principal pel carrer Joan Maragall, l’accés dels visitants a l’Avinguda de
Josep i Pere Jacas i l’entrada de servei a la cruïlla d’aquest últim carrer i el Dr. Marañón.
L’edifici es construí en una zona apartada del centre del poble, ja que les normes
sanitàries de l’època així ho requerien, però l’evolució del tramat urbà durant les
dècades dels anys 60 i 70 del segle XX va provocar que passés a formar part del centre
urbà.

Plànol d’ubicació

Façana principal i ala dreta del Redós l’any 1909

amb la presència de Josep Bertran Miret, Pere Cuadras Fexes, Josep Milà Giralt, Pere

Fundació del patronat

Miret Cerdà, Cristòfol Montaner Bruna, Josep Puig Miret, Josep Puig Miró i Josep Roig

Els germans Josep i Pere Jacas Planes, que havien fet

Marcer com a marmessors del testament expressat pels dos germans Jacas i instituint

fortuna a Cuba, van deixar, de paraula primer i en el seu

el “Reglament de Fundació, Govern i Administració del Redós de Sant Josep i Sant

testament signat a Vilanova i la Geltrú el 1899 després, part de la

Pere”, conegut per tots els ribetans com l’Hospital i gestionat per un Patronat.

seva fortuna per “fundar una institució destinada a atendre i
guarir malalts, acollir els més necessitats que per la seva edat o
malaltia no poguessin guanyar-se el jornal, i donar ensenyança

Segell del redós

elemental i religiosa als nens i joves que s’hi recollissin”.

“ se conviene en depositar la esperada cantidad en títulos públicos en las cajas de
la Sociedad, Banco de Barcelona, la mitad en obligaciones del ferrocarril Almansa
Valencia y Tarragona, una cuarta parte en Billetes de Cuba y otra cuarta parte en
Obligaciones Aduaneras al tipo de cotización oficial de 7 de setiembre último”.

Enric Santacana i Francesc Marrugat van exercit de marmessors del llegat del
germans Jacas i van anar a l’encontre de Pere Miret i Cerdà, alcalde de Ribes, per

Amb els diners a disposició del Patronat s’estableixen unes comissions que

exposar-li les disposicions testamentàries dels germans finits. Amb la possibilitat de

s’encarreguen de gestionar les diferents feines, així la primera comissió s’encarrega de

realitzar una gran obra social per al poble de Ribes, molt necessitat en aquells

solucionar el problema de l’augment de la pobresa que creixia d’una manera

moments, Pere Miret va reunir al seu voltant tot un seguit de prohoms de Ribes per tal

espectacular a la vila, destinant part de la donació a l’associació “Amigos de la Caridad”

de tirar endavant el projecte.

, que s’ocupava d’anar casa per casa a guarir els malalts de les famílies més

“[el día 15 de Julio] Enrique Santacana nos expresa el legado de 35.000 pesetas
aproximadamente para la fundación en este pueblo de un establecimiento de
beneficencia a favor de los pobres del mismo, bajo la administración del Rdo. Sr.
Cura Párroco por parte de D. Pedro Jacas y Planas (...). Don José Jacas y Planas,
hermano del expresado D. Pedro Jacas y Planas, estando en el lecho de dolor y
poco antes de su fallecimiento había manifestado de palabra su voluntad, que de
sus bienes fuese invertida una cantidad que junto con la ya citada ascendiese a
125.000 pesetas para el mismo objeto que su Sr. Hermano D. Pedro había legado
las 35.000 pesetas aproximadamente queriendo fuese administrada por una
Junta de personas intachables de este pueblo, añadiendo ser la voluntad del
donante que el establecimiento asilo se fundara bajo la advocación de S. José y
S. Pedro.

necessitades.
La segona comissió es va encarregar de buscar un arquitecte que fes els plànols
d’un nou edifici, el Redós. L’arquitecte escollit fou Josep Font i Gumà que ja havia
participat en diverses obres al municipi. La ubicació de l’edifici fou bastant renyida. La
comissió havia trobat quatre terrenys per edificar l’hospital: un primer “de unos

terrenos entre... la carretera de Sitges, Calle de la Paz i Calle Marina” ; un segon: “Calle
Marina, Plaza de l’Ensanche”; un tercer: “Plà de les Planes”; i un quart: “Casota i
Barceloneta”. El debat va finalitzar amb la ubicació de l’edifici a la “vinya d’en Camerós”
al “Plà de les Planes”, cessió amb bones condicions per part de la família Puig-Miret el 5
de febrer de 1901.
“terrenos heredados de D. Pedro Puig i Vallés situado en el Plà de las Planas en el

La fundació de dita institució, el Redós de Sant Josep i Sant Pere es realitzà el 8
de setembre de 1899 davant el notari de Vilanova i la Geltrú, Joaquim Basora i Nin,

camino de la Animas, conocido por Vinya de Camaròs”.

de “Juan Miró” i l’ala dreta per part de “Pablo Soler” i “Juan Vidal”. La comissió també

Col·locació de la primera pedra
Un cop decidits la ubicació i l’arquitecte, la Junta decidí realitzar l’acte de la
col·locació de la primera pedra de l’edifici el 30 de juny de 1901, integrat en els actes

va buscar “picapedres i Canteros” i extreuen la pedra a la pedrera de Vilafranca així
com la de Montjuic.

de la Festa Major de Sant Pere. En aquest acte es comptà amb la presència del vicari

El novembre de 1903 s’acabaren les obres del cos central i el novembre del

capitular del Bisbat de Barcelona, Ricard Cortés, acompanyat del Rev. Arxipreste de

mateix any, amb les obres de l’ala dreta en curs, es va comprar part del mobiliari del

Vilanova i la Geltrú i degà de la sala consistorial marxaren en comitiva fins al lloc on

centre assistencial. Mentre l’edifici no fou totalment acabat. L’augment de la pobresa al

s’havia d’alçar l’edifici del Redós congregant “obrers, administradors de la parròquia,

municipi comportà que la Junta del Patronat donés subvencions als “Amigos de la

propietaris del poble i forasters, i pot dir-se el poble en massa, i gran munió de

Caridad” així com que patrocinés llits a l’Hospital Sant Antoni Abat de Vilanova i la

forasters, veient-se a tot arreu infinitat de carruatges que els havien

Geltrú per a malalts de Ribes.

transportat”,

sense cap mena de dubte un gran esdeveniment en aquella època. A partir d’aquell
moment hi hagué la necessitat d’homenatjar els germans Jacas, per la seva contribució
a Ribes, amb la construcció d’un monument. Josep Bertan i Miret sol·licitarà a l’alcaldia

El 19 de juny de 1905 el cardenal bisbe de Barcelona, Salvador Cassanyes i

que en la futura urbanització del camí de les Ànimes es canviï aquest nom per Avinguda

Pagés, benei les obres del Redós gràcies a la visita Pastoral a Ribes. Posteriorment el

Josep i Pere Jacas, nom actualment en curs.

president de la Junta del Patronat visità les Germanes Franciscanes Missioneres de la
Nativitat de Nostra Senyora, conegudes com a Germanes Darderes, per tal que
aquestes es fessin càrrec del Redós de Sant Josep i Sant Pere.

“el arquitecto D. José Font i Gumá... los terrenos cedidos son vetagosas
condiciones para los herederos de D. Pedro Puig Vallés”... “ la inauguración y
bendición de la primera piedra será el 30 de junio a las 4 de la tarde” ... “la
primera piedra quede colocada al pié y debajo de la jamba derecha de la puerta
de la fachada del edificio a construir”.

“el presidente da cuenta que la HH. aceptan, siendo 4 el número de ellas
mediante el abono de 6 pesetas diarias, vino y carbón necesarios para su
consumo y demás condiciones que se detallaran en el contrato que se detallaran
en el contrato que se formalizará oportunamente”.

Un cop realitzat els actes protocol·laris s’iniciaren les obres del cos central i l’ala
dreta de l’edifici, que van durar des del mateix any 1901 fins el 1906. Les obres
s’iniciaren per la construcció de tres pous, un primer al sud, el segon al nord-oest, al

El 30 de juny el bisbe auxiliar del Bisbat de Barcelona visità la població de Ribes i beneí

costat mateix del camí de les Ànimes, i el tercer, al futur pati central de l’edifici. El

la finalització de les obres de l’edifici, i les Germanes Darderes es van fer càrrec del

paleta “Ignasi Miró”, el contractista “Francisco Font i Vivo” s’encarregaran del primer

Redós el dia següent. El 12 d’agost ingressà la primera malalta i l’endemà s’inaugurà la

pou i l’excavació anirà a càrrec de “Juan Roig i Reventos”. El cos central anirà a càrrec

capella itinerant, situada a la Sala de les Dones.

missions seguint el principi de “Crist és en els malalts. Tot el que fem als malalts, ho

Les Darderes

fem al mateix Crist”.

Les Germanes Franciscanes
Missioneres

de

la

Nativitat

de

Nostra Senyora és una congregació
religiosa,

coneguda

La Congregació de Germanes Darderes està repartida arreu del món, com Espanya,

popularment

Itàlia, Argentina, Perú, Uruguai i Angola. A Catalunya, la instal·lació de les Darderes al

amb el nom de Darderes. Té les
seves

arrels

d’assistència

en

el

moviment

caritativa

anomenat

Redós fou la cinquena comunitat establerta, i la segona fora de Barcelona, després
d’una comunitat efímera situada a Caldes de Malavella.

Congregació Seglar de la Nativitat
de Nostra Senyora, fundada el 1599
al

col·legi

Barcelona.

dels
La

jesuïtes

finalitat

de

de
dita

congregació versava en la cura de
Escut de les Germanes Darderes

malalts de l’Hospital de la Santa
Creu de Barcelona, així com de les presons. El 1731, a la mort de Francesc Dader,
cirurgià de l’Hospital de la Santa Creu i membre de la Congregació, deixà tots els seus
béns per la fundació de la “Causa Pia Darder”, que tenia per objectiu aplegar un grup
de senyores seglars que havien d’atendre les malalties de pobres del mateix Hospital.
Aquell any fou aprovada, depenent del perfecte de la Congregació seglar de la Nativitat
de Nostra Senyora, i es fundà el 7 de setembre del mateix any, establint la seva seu al
carrer del Carme de Barcelona, El 1883, Isabel Ventosa i Puig, una de les integrants del
grup de Darderes, conduí aquesta comunitat seglar a transformar-se en una
congregació religiosa, afiliada al Tercer Ordre regular de Sant Francesc d’Assís, i amb
unes constitucions elaborades per Salvador Casañas i Pagès, aleshores bisbe d’Urgell i
futur bisbe de Barcelona, Jaume Català i Albosa, aprovà la Institució i s’iniciaren els
tràmits pertinents per obtenir-ne la definitiva aprovació pontifícia el 1914. Les
Germanes Darderes tenen com a principis elementals l’atenció als malalts, ancians i les

2.2

Memòria Arquitectònica

Descripció física
Dimensions
El redós de Sant Josep i Sant Pere és un edifici aïllat, la seva planta està
distribuïda a partir del seu claustre central.
La parcel·la on està situat el Redós ocupa tota una illa de l’eixample de Sant Pere
de Ribes, on actualment, a part de l’edifici vell, hi ha un de nova construcció on a dia
d’avui es realitzen els serveis del Redós. Tan mateix, hi ha un altre que feia de
bugaderia i els jardins.
Les mides de les façanes són: 39,75 metres la façana sud, 31,75 metres la façana
est, 39,75 metres la façana nord i 31,10 metres la façana oest.

Dades cadastrals

Referència cadastral del immoble

Cartografia cadastral

L’edifici principal construït a partir de dos cossos disposats perpendicularment

El cos de llevant té una façana més asimètrica. Les obertures de la part inferior

a un cos central, amb una planta d’estil Barroc. En aquest edifici trobarem la capella,

corresponen a les finestres del soterrani o antiga cuina, les de la planta baixa

una torre enmerlada, el claustre i el pati interior, els soterranis i les dependències que

corresponien a la Sala de les dones, les del primer pis als dormitoris i les del segon pis a

tenien un ús residencial i administratiu. La façana principal està orientada al sol del

les golfes. Totes aquestes obertures són diferents, trobem arcs de mig punt i arcs

migdia, és de composició asimètrica composta pel cos central, el cos de llevant i el cos

lobulats, amb decoració de maó vist i ceràmica verda vidriada.

de ponent.

El cos de ponent: L’arquitecte Font i Gomà tot i ser l’autor del projecte, no

El cos central és de composició simètrica on l’eix de la planta s’orienta vers la

arribarà mai a veure acabada aquesta ala. El 1930 s’iniciaren les obres gràcies al

capella interna. En aquest trobem el Pòrtic, on la decoració sobresurt lleugerament del

donatiu del doctor Pau Roig i Montaner per tal que el Redós pogués ocupar-se de la

cos provocant un joc de línies verticals sortints i ascendents que delimiten la seva

malaltia del seu fill. La Guerra civil paralitzà les obres, que es reprengueren el 1946,

decoració fent prolongar la importància simbòlica de la portalada des de la mateixa

sota la direcció de Josep Brugal i Fortuny, per acabar-se dos anys després. L’estil

porta fins a la creu grega que corona la façana. El timpà està compost per un arc

d’aquesta construcció no segueix els paràmetres establerts per Font i Gumà, ja que es

lobulat que neix a partir dels escuts heràldics de Ribes i Catalunya, situats a la part

construeix de pedra artificial, un material més barat que no pas la pedra natural.

superior de l’obertura de la porta, on s’integren els dos escuts heràldics dels sants
patrons del Redós que donen pas a la Verge de l’Ascensió, que sosté amb les mans el
cartell amb el nom de Redós.

La capella fou projectada ja en el plànols originals pel Josep Font i Gumà però
no s’iniciaren les obres fins el 1909, gràcies a la donació i col·lecta de mossèn Anton
Miret i Massó. La capella està construïda amb planta rectangular amb cor i amb coberta

Així mateix hi apareix l’any de col·locació del inici de les obres, envoltat tot de

sinuosa, típiques de les capelles romàniques, i coronada amb una espadanya. Després

flors de lliri i finalitzat amb dues flors de lotus que reposen sobre el marc lobulat que

d’haver-se cremat un primer altar barroc originari de l’Església Vella durant la Guerra

representen els punts cardinals de llevant i ponent. Al damunt de la verge ascendent, i

Civil, l’actual altar de sant Miquel presideix la capella des de la seva reposició als anys

damunt mateix del marc, hi apareixen quatre roses en al·legoria a la sang de Crist. Tota

40.

aquesta composició està flanquejada per dues gàrgoles, que simbolitzen la protecció i
vigilància del recinte, i que ens permeten seguir el lloc ascendent fins a la creu grega
que ens va proposar Font i Gumà.

El claustre està situat al voltant del pati interior que fa de confluència entre el
cos central, les dues ales de llevant i ponent així com la capella. Té una decoració d’estil
mudèjar amb arcs de mig punt separats amb pilastres construïdes de maó vist. Les
parets interiors del pati estan enguixades de color blanc amb quatre inscripcions: “Sens

caritat no sabs amar”, “Tanta caritat pots haver com pots voler”, “Qui es en caritat es
en gracia de Deu” i “Si no pots donar desitja donar”.

3- Recull fotogràfic

3.1

Façanes
Façana Sud

Façana Est

Façana Nord

Façana Oest

3.2

Planta Soterrani

3.3

Planta Baixa

3.4

Planta Primera

3.5

Planta Segona

3.6

Golfes i coberta

4- Presa de Dades

Passats un dies, em informar que, en efecte, no hi havia cap problema per a
poder fer el treball que jo volgués a l’edifici vell però que hauria de portar algun

En aquest apartat explicaré els passos que he hagut de fer per ha poder realitzar
aquest projecte.
Les línies que vaig seguir són les de treball d’investigació, treball de camp i treball
d’oficina.
En el treball d’investigació tractaré des de l’obtenció del permís per accedir a
l’edifici, passant per la recerca d’informació, fins a trobar dades específiques de
Josep Font i Gumà.
Pel que fa al treball de camp, em referiré a la presa de dades concretes per fer
l’aixecament de l’edifici (croquis, fotografies, ...).
En l’apartat de treball d’oficina, és on explicaré com he realitzat els plànols
mitjançant suport informàtic.

4.1

Treball d’investigació

El redós de Sant Josep i Sant Pere
El primer que vaig fer, va ser posar-me en contacte amb la direcció del Redós.
Tot seguit, vaig contactar amb la Sra. Montserrat Falguera Julià, directora
administrativa. Vam estar parlant una bona estona de les meves idees i el meu
interès sobre el tema pel projecte de final de carrera que tenia en ment. Des del
primer moment, la Sra. Montserrat em va proporcionar totes les facilitats per poder
realitzar el meu projecte, amb la condició, ja que li feia il·lusió, que li ensenyés el
meu treball finalitzat. Aquest va ser “el nostre acord” , així que, amb les seves
facilitats i el seu permís per poder accedir a l’edifici al meu plaer, vaig començar, tot
just, a fer feina. Així doncs, tindria que esperar uns dies a que la Sra. Montserrat
comuniqués el cas a la junta directiva i llavors em donaria una resposta més
definitiva

document que acredités el tipus de treball a realitzar. En seguida, em vaig posar en
contacte amb el meu tutor en el projecte, el professor Meca i li vaig exposar el cas.
Sense cap dubte, em va fer un escrit amb el que em demanaven.

Una vegada rebuda aquesta carta, no hi va haver cap objecció per a que fes el
Arxiu comarcal del Garraf

projecte, per part de la direcció del redós,.
Al cap d’uns dies em vaig entrevistar amb la Sra. Montserrat Falguera, per

L’arxiu comarcal del Garraf és

exposar-li els mètodes i les eines que faria servir per fer l’aixecament de l’edifici

a la plaça Josep Font i Gumà s/n

(fotografies, mesures, ...). També li vaig preguntar si hi havia algun tipus de

de

documentació gràfica de l’edifici i aquí va ser on em va sorprendre de forma no gaire

concretament al Castell de la

grata, quan em va dir que no hi havia cap tipus de plànols, ni al arxiu del redós ni a

Geltrú que Font i Gumà va

cap altre, ja que ella havia treballat al ajuntament de Sant Pere de Ribes, i no

promocionar

n’havia trobat mai cap.

reconstrucció.

Vilanova

i

la

per
A

a

Geltrú,

la

seva

l’arxiu

vaig

També em va fer saber que estaven fent el nou edifici del Redós a la zona dels

trobar en el seu fons documental

jardins i que hi havia part de l’edifici vell que no el podia visitar ja que estava en

informació sobre la vida i obra

obres i que tenien previst acabar l’edifici nou cap a finals del 2009 principis del 2010.

de

Seria llavors quan farien el trasllat de l’edifici vell a l’edifici nou i tindria lliure tot

Gumà, però cap plànol ni croquis

l’edifici per poder mesurar i fer fotografies sense destorbar l’activitat del centre.

sobre el redós. En el fons comarcal de diaris hi vaig trobar notícies sobre el redós en

Amb aquesta informació, vaig decidir estructurar el treball en dues fases, la
primera seria la presa de dades de les façanes i la segona seria la del interior de
l’edifici del redós. Així em vaig poder coordinar la meva feina amb les feines de
trasllat del edifici vell al nou redós.

l’arquitecte

Josep

Font

els primers anys de construcció.

i
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4.2

Treball de Camp

Reportatge fotogràfic
Va ser el punt de partida del treball. Amb una càmera fotogràfica reflex digital
Nikon D300 de 10,5 megapixels, vaig començar a fer les fotografies de gran qualitat per

prendre mides dels espais més grans amb el làser i els racons més inaccessibles amb la
cinta mètrica de 3 metres. Alhora també vaig prendre mides d’alçada dels forjats per ha
poder fer els plànols de secció i també les mides dels graons. Amb aquest croquis i les
seves respectives alçades vaig obtenir les seccions de l’edifici.

a poder treballar amb elles i plasmar perfectament els detalls del Redós. Vaig realitzar
dos tipus de fotografia: una de caire artístic que seria per a complementar la il·lustració
del treball, i les realitzades frontalment per a detalls que es retocarien amb fotoshop i
de façanes, que les faria servir per a l’aixecament de l’aplicació homògraf de l’autocad.
Les façanes més complicades de fotografiar per l’espai, han sigut les del cos de llevant,
ja que és on s’estaven realitzant les obres del nou edifici del Redós.

Aixecament de plànols de façanes
A continuació vaig procedir a fer els croquis de les façanes, per tal de realitzar
l’aixecament. Vaig utilitzar el mètode de triangulació amb el làser, per prendre mides de
les zones que eren de difícil accés. Gràcies a les mides de l’alçada de l’interior de l’edifici
Prenent mides amb el laser

vaig situar l’alçada de tots els punts. Per prendre mesures d’elements més petits em va
ser més útil la cinta mètrica de 3 metres.
Per a fer els detalls de pedra de la façana em vaig ajudar molt de la fotografia ja
que prendre mides d’objectes detallats és impossible. Aquest mètode consisteix en
introduir una fotografia a l’autocad i treballar amb ella, com ja explicaré en el pròxim
apartat.

Aixecament de plànols de planta i de seccions
Prèviament i per a tenir una referència del perímetre del edifici, vaig consultar la
web de l’oficina virtual del cadastre, per començar a fer els croquis.
Al ser un edifici tan gran, no era pràctic fer un croquis per planta, exceptuant el
de la planta soterrani que era més petit. Així que vaig decidir dividir les plantes de
l’edifici en cossos més petits com el claustre, capella, etc. Decidit això vaig començar a

Fent croquis de la planta

Eines utilitzades

Ordinador i escàner
L’eina principal del projecte ha sigut l’ordinador. Gràcies a programes com

Metro làser

Autocad amb l’aplicació Homograf i el Photoshop, he pogut assolir l’objectiu de

Amb el metro làser he aconseguit la majoria de les

l’aixecament gràfic de l’edifici del redós.

cotes amb les que he fet els croquis de l’edifici del Redós,
també l’he utilitzat per realitzar el mètode de triangulació

Cinta mètrica de 3 metres
La cinta mètrica de 3 m l’he utilitzat per a mesurar les
zones de difícil accés o zones que no podia utilitzar el metro
làser. També l’he fet servir per a mesurar detalls.

Càmera fotogràfica
La càmera fotogràfica ha sigut una eina molt útil per a
poder aconseguir interpretar les façanes i els detalls de
l’edifici.

4.3

Treball d’Oficina

Realització de les façanes
Coneixent les mides de l’edifici, i amb els
croquis que ja havia realitzat prèviament, vaig
realitzar l’aixecament de les façanes
façanes, que són força
elaborades juntament amb els detalls.
Les façanes les vaig haver de fer per trams
trams,
degut a la magnitud de l’l’edifici i a que la seva
disposició en planta feien impossible el realitzar
realitzar-la
en un sol cop.
Amb el programa Autocad vaig començar a fer
l’aixecament i amb l’ajuda de les ffotografies i
l’aplicació Homograf vaig situar els elements de més
difícil accés i els quals no tenia situats en els
Croquis de la façana principal

croquis.

Final de la façana principal

Aixecament de la façana principal

Realització de detalls
A l’hora de realitzar els detalls de les façanes, primer començava seleccionant la
fotografia en qüestió, després la retocava amb el programa photoshop per corregir les
deformacions que pogués tenir i la inseria en el programa Autocad.
Llavors una vegada inserit procedia a escalar-la, prenen com a referència mides
de elements que coneixia les seves cotes. Un cop el tenia en la mida real, només era
qüestió de resseguir el perfil de l’element amb polilínies i altres eines d’Autocad que
fossin necessàries per a realitzar el detall amb calitat.
En l’últim pas només calia col·locar l’element en el seu lloc corresponent.

Pas 2: resseguir la fotografia

Pas 1: inserir i escalar la fotografia de l’element en qüestió

Pas 3: imatge resseguida i llesta per col·locar a la façana

Realització de les plantes
Les plantes van tenir una mica de dificultat, ja
que al no poder fer un croquis per planta degut a la
mida d’aquesta (exceptuant la planta soterrani), vaig
haver de fer les plantes baixa, primera, segona i
coberta; per tossos i després ana
anar-los ajuntant.
Una vegada ajuntats el trossos i obtingudes les
plantes vaig procedia a acotar identificar cada
estança amb la seva corresponent superfície útil i la
distribució d’elements.

Croquis del claustre de la planta baixa
Final de la planta baixa

Realització de seccions
Amb les plantes i les façanes realitzades juntament amb les mides de les alçades
preses al realitzar els croquis; les seccions van ser la part mes fàcil del aixecament,
aixecament tot i
que gràcies una altra vegada a les fotografies fetes, vaig resoldre elements que no
recordava amb exactitud.

Aixecament de la planta baixa

5- Documentació gràfica

6- Conclusions
En el moment de començà el projecte final de carrera em vaig fixar el objectiu de
realitzar l’aixecament gràfic de l’edifici del Redós de Sant Josep i Sant Pere amb el seu
estudi històric i arquitectònic. M’havia decidit per aquest edifici per la importància que
va tenir en la història del poble de Sant Pere de Ribes, lloc on vaig anar a viure en el
moment de començar a fer aquest projecte.
Avui dia, gairebé després d’un any de treball puc dir que he assolit aquest
objectius.
Un dels reptes més complicats i al mateix temps assolit d’aquest projecte, ha
sigut la capacitat de fer-me entendre amb persones totalment desconegudes per mi. He
tingut que convèncer a persones alienes al meu entorn, a creure en el meu projecte
tant com jo. En la majoria dels casos, he aconseguit que em deixessin realitzar les
tasques necessàries per aconseguir-ho, encara que m’he trobat amb algunes dificultats
burocràtiques.
La recerca d’informació d’aquest treball ha sigut dura, ja que, des d’un principi,
vaig trobar poques dades, tant de l’edifici del Redós com del seu arquitecte, Josep Font
i Gumà. Després d’una recerca més intensa, vaig aconseguir l’ informació que buscava.
Això va ser molt gratificant. En aquest sentit, valoro molt positivament, el fet de tenir
que investigar tant per aquest tipus de treball. En ocasions la recerca dona moments
d’estar en un punt sense sortida, però en aquests moments, és quan t’aprofites dels
teus coneixements i de la teva superació personal.
Ara, un cop acabat el projecte final, havent aprofitat els coneixements adquirits a
la carrera i aplicant-los al treball, puc dir que he aprés a treball amb dades, a posar en
pràctica coses apresses i a analitzar edificis, i sobretot, a posar-me a mi mateix a prova.
A nivell personal, aquest any, ha sigut un any de molts canvis, de moltes
decisions i d’una pèrdua familiar molt important per mi, coses que ha dificultat molt,
l’execució i sobretot el temps del PFC. En els últims 12 mesos, he canviat de residencia,
m’he casat i he perdut al meu avi, que era un gran amic.
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