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Segles XVIII a XXI a Catalunya
Corrents artístiques

Joaquim Mir i Trinxet

Història de la construcció a Catalunya
1ª meitat
segle
XVIII

Preindustrial

Història de la construcció a Vilanova i la
Geltrú
1ª meitat
segle
XVIII

.
1671-1770

Les cases tradicionals a Barcelona, eren
de dues o més plantes, generalment
usades per la família menestral o pagesa
que tenia l‟obrador a la planta baixa. Els
materials eren els propis de l‟època: pedra
o tapial per a les parets, fusta pels
elements horitzontals estructurals i morter
de calç pels acabats i revestiments.

1744

Fundació de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando a Madrid.

1753

S‟inicia la construcció del barri de la
Barceloneta de Barcelona,que passa a
substituir el desaparegut barri de Ribera.

1764

Carles III, a petició del seu cirurgià Pere
Virgili, va decretar la creació de la Reial
Acadèmia de Ciències, on també s‟hi
reflexionava sobre la ciència de
l‟arquitectura.

Eixamples
segles
XVII
i
XVIII.
Comprenen dels carrers de Pàdua a Sant
Gervasi i de la plaça de les Cols fins al
carrer Santa Eulàlia. S‟inicien el 1605 al
carrer de Pàdua, amb l'enderroc de les
muralles medievals que donaven a mar i
noves parcel·lacions en relació amb
l'augment demogràfic. Tenint en compte
l'actual traçat d'aquests carrers, és evident
que va existir una planificació urbanística.

1700-1750

1770

1. Església de Sant Sever
Jaume Arnaudies
mestre d'obres
(1698-1704)

1717

2.

3.

4.

Accés independent des del carrer als
diferents habitatges: caixa d‟escala
amb arribada a cada replà.
Canviaven
les
alçades
i
característiques
dels
habitatges,
segons els llogaters, sent els de més
categoria els més propers al carrer.
Substitució de la coberta per un terrat
o coberta plana, disminuint el volum i
el pes d‟aquesta. Era un element
comunitari.
Construcció de sostres estancs de
revoltó de pla, en comptes dels
empostissats de fusta.
Substitució de les parets de pedra per
parets de maó de menys pes i més
fàcils de col•locar. Aleshores el maó
era més car que la pedra, però oferia
avantatges: la seva forma regular feia
possible el càlcul de les peces
necessàries i per tant el cost total de
l‟obra.

La primera meitat de segle, tota Catalunya
va viure el programa d‟obra pública, amb
obres de fortificació, de reconstrucció i/o
de modernització civil portades a terme
pels militars i la construcció i millora de
vies de circulació.

3. Escut de la vila

La vila te 1.171 habitants.
A mitjans segle XVIII, quan el rei Carles III
permet que Vilanova de Cubelles obri
comerç amb les Amèriques, la ciutat viu
una
efervescència
econòmica
molt
important. Progrés que no es limita a
l‟acumulació de riqueses, sinó que reporta
una inversió en cultura. Es funden les
primeres societats recreatives, llocs de
trobada i d'esbarjo.

Apareixen a Barcelona les cases
d‟escaleta. Signifiquen un canvi a l‟espai i
la tècnica habituals fins aleshores, que es
pot
resumir
en
quatre
aspectes
fonamentals:
1.

Preindustrial

1735
2. Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando
carrer d‟Alcalá

1735-1784

Segle XVIII

Inici de l‟Eixample Central.
Església dels Dolors o dels Josepets.
Barroca. De l'antic convent carmelità,
fundat amb al llegat de Ramón de
Sambassar i l‟hospital de Sant Antoni Abat.
El 1792, s‟hi estableix la primera biblioteca
pública de Catalunya, donació de mossèn
Gandullo als carmelites de Vilanova. El
1835 la comunitat abandona el convent i
l‟església pateix la destrucció del mobiliari;
els carmelites ja no tornaran. L‟any 1847
es demana l‟autorització per traspassar-hi
l‟hospital i el 1853 passa a ocupar l‟edifici
del convent. Els anys quaranta i cinquanta
del segle XX va fer d'església parroquial
mentre
s'enllestien
les
obres
de
restauració de l'església de Sant Antoni
Abat. Actualment, dessacralitzada i en
estat bastant ruïnós. Si han fet diverses
propostes de rehabilitació i nous usos:
biblioteca, Casa de la Festa...
Carrer de Sant Gervasi. Conjunt
urbanístic. Del carrer de l'Església fins la
plaça de la Vila. Va ser un dels principals
eixos de creixement, extramurs de la vila
vella, durant els segles XVII i XVIII. La
major part dels seus edificis van ser
construïts o reformats durant la segona
meitat del segle XVIII. És més
"setcentista", com ho testimonien les
dates inscrites a les llindes dels portals.
Les cases mantenen els elements
característics de l'època: portals d'arc
rebaixat amb l'escut gravat, balcons amb
estructura de fusta i rajoles, fornícules amb
imatges, etc.
Plaça de les Cols. Conjunt urbanístic. El
nom li ve donat pel fet que l'any 1732 s'hi
traslladaren les pageses que venien
verdures, procedents de la Plaça Nova (a
l'actual carrer Sant Pere). El mercat de
verdures es va mantenir durant tot el segle
XIX fins la inauguració del Mercat nou.
Entre 1939 i 1978 va dur el nom de plaça
d'Espanya. Compta amb diversos edificis
d'interès històric i conforma un espai urbà
de gran interès.

4. Església dels Josepets

5. Llinda del
carrer de Sant Gervasi

6. Llinda del
carrer de Sant Gervasi

7. Plaça de les Cols

Casa Galceran. Edifici residencial. Plaça
de les Cols, 14-15. De principis del segle,
reformada durant els anys vint, (segle XX)
per Josep Francesc Ràfols Fontanals,
època a la qual pertanyen els esgrafiats
noucentistes, de motius florals, sobre un
fons de color salmó.
8. Casa Galceran
Cases de pescadors. Conjunt urbanístic.
Són casetes emblanquinades, de planta i
pis, al sector més oriental del passeig
Marítim. El barri de Mar o de la Marina té
un origen molt antic, però va gaudir de
gran prosperitat durant els segles XVII i
XVIII, quan el comerç amb Amèrica va
intensificar el tràfic de mercaderies.
Casa del Baró de Canyelles. Plaça del
Sagrat Cor, 1. Edifici residencial. No en
coneixem l‟autor. Originàriament del segle
XV. Tenia un passadís subterrani que el
comunicava amb el castell de La Geltrú. El
segle XVIII s'hi van traslladar els barons
de Canyelles. El 1862 va ser adquirida per
l'"americano" vilanoví Salvador Raldiris i
Carbó, que la va reformar. Durant un
temps va tenir la funció d'escola pública. Al
seu interior hi ha una capella dedicada a la
Mare de Déu dels Dolors. La fornícula de
la façana és del 1925.

9. Cases de pescadors

10. Casa del Baró de
Canyelles

Conjunt Casa Mir

2
fi segle
XVIII a fi
segle XIX

Romanticisme
Moviment cultural i polític que s'originà a
Alemanya, inicialment com a moviment
literari però que ràpidament passà a
influenciar totes les arts.
Les
aportacions
fonamentals
del
romanticisme van ser en els camps de la
literatura, la dansa, la música i la
pintura.
Es va estendre des d'Alemanya a
Anglaterra, França, Itàlia, Espanya,
Rússia, Polònia, Estats Units i les joves
repúbliques hispanoamericanes.
Posteriorment, es fragmentà i va anar
evolucionant en diversos corrents, com el
Parnassianisme, el Simbolisme, el
Decadentisme o el Prerafaelitisme,
englobades totes elles dins la denominació
general de Post-romanticisme, una
derivació del qual va ser l‟anomenat
Modernisme
hispanoamericà
i
espanyol.

11. Marià Fortuny i
Marsal
bust masculí (1860)

Neix a Barcelona Víctor Balaguer i
Cirera, (Barcelona 1824 - Madrid 1901) fill
d'un metge d'ideologia liberal i restà orfe
de ben petit. Les seves idees radicals
provocaren que la seva mare el
desheretés.

Romanticisme

1873

Neix al carrer Ciutat nº 7 de Barcelona
el 6 de gener.

1873-1899

Els anys de Barcelona. Temps de
formació.

1888

Un dels primers olis que pinta va ser un
paisatge de Vilanova i la Geltrú,a
l‟edat de quinze anys.

1771-1850

A Barcelona, urbanització del barri del
Raval. Condicionament de la Rambla
amb l‟enderroc de la muralla. Edificacions
aristocràtiques i per a la burgesia: el Palau
Marc, el Palau Moja i el del virrei del
Perú, entre d‟altres.

1785-1788

Obertura del carrer Nou de Barcelona,
que s‟urbanitza.

1788

Gabinet de Màquines. Dins l‟àmbit de
l‟Enginyeria.

1802

Escola de Camins, Canals i Ports, també
d‟Enginyeria. Dissolta del 1814 fins al
1834.

1830

1835-1840

Fou autor de peces de teatre romàntiques
en castellà i en català, i escrigué Historia
de Cataluña y de la Corona de Aragón.
Com a historiador no fou pas un
investigador erudit, sinó un divulgador
romàntic del passat històric de Catalunya
que barrejava fets reals i llegendes, amb
una forta intenció nacionalista.
El seu llegat resta a la Biblioteca Museu
Víctor Balaguer, a Vilanova i la Geltrú.

1771-1850

1750-1800

1785-1814

S‟instal·la la Classe d‟Arquitectura a
l‟Escola Llotja, depenent de l‟Acadèmia
de San Fernando on, al començament,
bàsicament es feien dibuixos de façanes.
El seu professor va ser Antoni Celles i
Azcona.
Josep Casademunt, també professor de
Llotja, ja treballa amb dibuixos de caire
més politècnic i segueix l‟escola de Duran,
amb el concepte de la planta.

1790-1801
14. Antoni Celles i Azcona
Madrid, 1802

Francesc Vila i Josep Buixareu, els
primers arquitectes acadèmics, edifiquen
els Porxos d‟en Xifré, anomenats
popularment “Set Portes”, en una de les 4
cantonades del Pla de Palau, (les altres 3
són edificis del segle XVIII); no es
considera del tot significatiu per massa
singular. El fa construir un indià.
És un gran conjunt d‟habitatges amb
façana neoclàssica i porxada amb voltes
bufades de maó de pla. L‟estructura,
encara de fusta, condiciona les llums del
edifici, però canvia el mòdul tradicional
de la façana de la casa de família, de 6 m
d‟ampla, (llargada de les bigues de fusta,
que es recolzen a les mitgeres) tot girant
l‟estructura,
posant
les
bigues
perpendiculars a la façana, recolzades
en murs de càrrega paral•lels a aquesta. A
planta baixa, s‟estintolen els murs de
càrrega amb pilars de fosa, per aconseguir
grans locals diàfans.

13. Bust de Víctor
Balaguer
al Parc de la Ciutadella
Barcelona

1836

1839

Neoclassicisme
La segona meitat de segle XVIII, canvia la
construcció a càrrec dels militars cap a la
iniciativa privada: fàbriques d‟indians,
habitatges; també obres d‟urbanisme i
d‟elements
de
condicionament:
enllumenat, mobiliari, arbrat, etc.

A. S'instal·la una fàbrica d‟indianes,
propietat de J. Sullivan i Cia;
l'encapçalaven dos estrangers Joan de
Larrard i Josep Sullivan. Estampava
teixits de lli i cotó, situada aprop del
Far i del Port, entre el camí de la
Fassina i el torrent de la Piera, tocant a
la platja de Sant Cristòfol. Va arribar a
tenir uns 100 treballadors.
D‟especial interès. Can Papiol.
Neoclàssica. Carrer Major, 32. Edifici
residencial. Al centre històric, construït pel
polític i erudit Francesc de Papiol. Va
morir sense fills i el seu patrimoni va
passar a la seva germana Lluïsa, casada
amb Manuel de Torrents. El 1959, un
descendent seu, Ignasi de Torrents, va
vendre la casa amb tot el seu mobiliari a la
Diputació de Barcelona per a destinar-la a
museu, inaugurat el 1961. L'any 2002 el
Museu Romàntic Can Papiol va passar a
ser gestionat directament per l'Ajuntament.
El mobiliari i els complements són tots
anteriors al 1900 i pertanyen als diversos
estils del romanticisme.
Can Cabanyes. Plaça de les Cols, 1-3.
Edifici residencial. Fet alçar per Llorenç
de Cabanyes a finals del segle XVIII,
època en la qual també va adquirir el mas
de Can Parellada, dit després Can
Cabanyes. A l'edifici, modificat el 1932 i
restaurat, hi destaca la tribuna de fusta. Hi
va néixer el poeta preromàntic català
Manuel de Cabanyes el 1808.

15. Capcer

1791

16. Francesc Vila i Josep
Buixareu
Porxos d‟en Xifré
“Set Portes”

Decret Mendizábal: Desamortització a
subhasta pública de les terres de l‟església
que no estiguessin conreades i dels
edificis que no estiguessin ocupats. Llarg
procés iniciat per Manuel Godoy el 1798 i
tancat per l'Estatut Municipal de José
Calvo Sotelo, el 16 de desembre de 1924.
Aprovació d‟una constitució, la creació d‟un
exèrcit modern i una policia eficaç (la
Guardia Civil).

1798

El Bando General de Buen Gobierno o
Policía Urbana, amb una construcció en
procés de transició entre la tradicional i
l‟acadèmica,
donava
pautes
d‟estandardització:

Casa Font i Parés. Carrer Sant Joan, 3133. Edifici residencial. Reformada a finals
del segle XIX per l'arquitecte Font i Gumà.
Va ser la residència de l'"americano"
Francesc Font i Parés i va acollir els
Jutjats Municipals, fins el 2008. Els
elements més destacables són la
balconera de fusta i els esgrafiats amb
motius geomètrics.
D‟especial interès. BCIN. Masia d'en
Cabanyes. Neoclàssica. Carrer de la
Masia d'en Cabanyes. Edifici residencial.
L'antiga masia de can Parellada, coneguda
des del 1574, va ser adquirida per la
família Cabanyes el 1790. Vuit anys
després es va construir l'actual palauet. Té
planta quadrada i tres pisos, amb una
galeria porxada que envolta les façanes
laterals i la posterior. Va ser la casa pairal
del poeta Manuel de Cabanyes (18081833) i els pintors Joaquim de Cabanyes
(1799-1876) i Alexandre de Cabanyes
(1877-1972). Actualment és propietat del
Consell Comarcal del Garraf.

Amplades de parets, segons el material
amb que es fessin; altura de les plantes,
que anava minvant com més amunt;
volada de balcons, que també es reduïa al
anar pujant; i la cambra ventilada sota el
terrat o coberta catalana.

1804

La Sala. De Pere Gumà. Primer teatre de
la vila, de planta quadrada cobert amb
voltes, després, (1835) va ser sala de ball.
Es deia Gran Salón i després Salón Marfil.

1815

Començament de la Rambla Principal.

1844

Escola d‟Arquitectura a Madrid. Amb
enfocament politècnic i una nova visió del
dibuix de l‟arquitectura

1834

1850

Escola de Mestres d‟Obra de Barcelona,
on es dona una diplomatura que no permet
fer arquitectura monumental.

El Far de Sant Cristòfol. Situat a la zona
de Sant Cristòfol o platja del Far, va ser el
primer que es va instal·lar a la vila,. El
segon, de llum fixa, el 1866. El tercer i
actual es va construir el 1905. Té una
altura de 21 metres i la seva llum abasta
una distància de 33,5 milles. Al costat hi ha
la residència de l'encarregat.

Malgrat tot, en Josep Fontserè, mestre
d‟obres, va construir el Parc de la
Ciutadella: la Cascada (1874-1882), la
Vaqueria (1882) i d‟Umbracle (1883). Va
comptar amb la col·laboració d‟Antoni
Gaudí, que va treballar en la reixa
d‟entrada al parc i en la Cascada; i la dels
escultors Joan Flotats y Llorenç Matamala.
També va ser l‟autor del Mercat del Born
(1876), el Parc de Samà a Cambrils
(1882), la restauració del Cercle del Liceu
(1886) i les cases del marqués de Santa
Isabel i d‟Ignasi Girona.

1771-1850

17. Josep Fontserè
Cascada del
Parc de la Ciutadella

1835

Carrer Caputxins. Conjunt urbanístic. És
el carrer més "vuitcentista". Porta el nom
de l'ordre religiosa que ocupà el Convent
que hi havia en aquella àrea a mitjans del
s. XVII. L'exclaustració definitiva es va
produir aquest any i amb el seu
enderrocament es transformà dràsticament
tot aquesta zona.

1835

Casa Sans de Gornal. Romàntica.
Rambla Principal, 6. Edifici residencial. No
en coneixem l‟autor. Promogut per Josep
Sans i Dalmau, natural de la Gornal. Casa
entre mitgeres de planta baixa, dos pisos i
una galeria d'arcs de punt rodó (afegida el
1946) a l'entorn dels quals hi ha esgrafiats
amb motius florals. També són esgrafiats
els ornaments de les finestres, molt
notables els de la planta principal.

1835-1937

Teatre Principal. Romàntic. Rambla
Principal, 1. Edifici públic. Autor: Josep
Boxareu i Gallart. Situat al capdamunt de
la Rambla Principal, promogut, entre
d'altres, per Josep Anton Marquès i
Torrents, un "americano" que va estar a
Cuba entre 1800 i 1817 i que fou el primer
administrador de l'Hospital de la vila.
L'edifici és un clar exponent del
neoclassicisme imperant a la primera
meitat del segle, de línies simples i
ornamentació continguda, limitada a unes
pilastres simulades que separen les
obertures del primer i segon pis.

Neoclassicisme
El conjunt catalogat amb el número A-55,
consta de: la Casa Mir, edifici principal i
jardí d‟accés pel carrer Sant Josep, nº 5, i
el Taller Mir d‟accés pel carrer de Joaquim
Mir, nº 10, al Nucli Antic de Vilanova i la
Geltrú, dins la zona Eixample Central, a
l‟anomenada Illa de l‟Hospital, on hi
trobem també, l‟Esglèsia dels Josepets i
La Sala.

A principis del segle XIX, apareixen els
Jardins del Tívoli i altres. En aquest
sentit, Vilanova va ser anomenada
l'Havana xica, tant per la frondositat dels
jardins de reunió com per l'ambient que el
contacte amb Cuba li anava donant.

Fins a finals del segle XIX a Barcelona,
s‟obre l‟eix de la Rambla a la Ciutadella: c/
Ferran, c/ Princesa, etc., on es
construeixen edificis senzills de pisos per a
vivendes; es van crear espais públics i
places.

12. Pau Milà i Fontanals
còpia de dues figures de
l‟escena (c. 1840)

Maçó, liberal i d'idees romàntiques, va
col·laborar a diversos diaris liberals com El
Constitucional, El Laurel, El Genio i La Lira
i el 1846 marxà a Madrid, on conegué les
principals
personalitats
literàries
i
polítiques de l'època.

Neoclassicisme

1775

1817

Posteriorment,
un
dels
corrents
avantguardistes del segle XX,
el
Surrealisme, portà a l'extrem els postulats
romàntics.

1824-1901

fi segle
XVIII a fi segle
XIX

1848-1850

18. Fàbriques (1849-1949)

19. Museu Romàntic
Can Papiol
Actualment en reparació
estructural

20. Can Cabanyes

21. Casa Font i Parés

22. Masia d‟en Cabanyes

23. La Sala
Centre d'art contemporani
va obrir el 27 d‟abril de 2007

24. La Farola

25. Carrer Caputxins

26. Casa Sans de Gornal

27. Teatre Principal

28. Casa Mir, 2010

Casa Mir. Classicista romàntica. Rambla
Sant Josep, 5. Edifici principal del conjunt,
residencial quan es va construir, avui
públic. No en coneixem l‟autor, perquè a
l'arxiu municipal no hi consta cap llicència
d'obres de l'edificació inicial. És de
composició
equilibrada,
amb
l'ornamentació típica i coronada amb una
balustrada.
La casa havia pertangut a la família
Almirall. La propietat es va formar amb la
compra de dues finques, la més gran el
pare d‟en Cristòfol Almirall i la petita el
germà. Se‟n pot deduir que originàriament
tot el terreny (uns 1300 m²) formava part
dels horts dels carmelites descalços, que
la família Almirall va adquirir en la venda
pública del procés de desamortització.

29. Façana principal Casa Mir
entre 1850 i 1869

3
1838

1.
S'inaugura la fàbrica de la Rambla,
sota la firma de Gumà, Ferrer i Cia., el 18
de maig, continuadora de la firma Roquer,
Gumà i Cia. que havien projectat i construït
la fàbrica sis anys abans. De filats i teixits
de cotó, situada entre la rambla Principal,
el c/ Lleida i el c/. Francesc Macià. Fou la
segona fàbrica de l'estat moguda amb
vapor.

1842

La vila te 10.309 habitants, en 2.106 llars.

1846

2.
S'inaugura la fàbrica del Portal,
situada al c/ Llibertat, a banda i banda del
c/ Tetuán. Propietat d‟Amigó, Moncunill i
Cia., va tancar l'any 1898, després d'haver
estat subhastada l'any 1895, deixant sense
feina a 150 treballadors.

1846-1849

Torre de la Immortalitat. Al darrera de
l'Hospital i l'església dels Dolors. Se la
coneix també com la Torre de l'Hort de
l'Hospital. Construïda durant la primera
guerra carlina per defensar la ciutat. Es
conserva només la base, atalussada, de
carreus irregulars.
Torre d‟en Vallès. A l‟Avinguda de la
Torre d'en Vallès/Avinguda dels Sis
Camins. De la mateixa època que
l‟anterior.

1849

3.
S'inaugura la fàbrica de Mar,
promoguda per José Ferrer i Cia. L'any
1861 seria la quarta fàbrica de l'Estat en
nombre de telers mecànics. Estava situada
entre el c/ del Gas, el c/ Soler i la rambla
de la Pau.

1850

El dia 4 d'agost es comença a publicar el
"Diario de Villanueva y Geltrú" que encara
es publica, ara amb el nom de “Diari de
Vilanova”.

Segle XIX

Casa Arrufat. Romàntica. Plaça de la
Vila, 1. Edifici residencial. Autor: Carles
Garau. Residència de Francesc Arrufat i
Ferret, un "americano" dedicat al comerç
de vins i licors. És una casa antiga
reformada a mitjan segle XIX segons el
romanticisme acadèmic, de gran sobrietat
ornamental, amb pilastres verticals imitant
carreus que atenuen la horitzontalitat de
l'edifici.
Casa Boix o Can Jaumet. Romàntica.
Carrer Caputxins, 29. Edifici residencial.
No en coneixem l‟autor. Edifici construït
durant el darrer terç del segle XIX
caracteritzat pels seus esgrafiats, sobre un
fons blavós molt descolorit amb el temps, i
per la profusa decoració de tipus floral
inclosa en les pilastres i cartel·les i sobre
la llinda de les finestres.
Casa
de
Josep
Ventosa
Puig.
Romàntica. Rambla Principal, 82. Edifici
residencial. No en coneixem l‟autor. D‟en
Josep Ventosa, fill d‟ americano. És un
edifici de tipus classicista romàntic, amb
una façana de gran simetria i equilibri. Els
finestrals del pis principal s'obren a un
balcó seguit i estan ornats amb un ressalt
de pilastres estriades, entaulament i frontó
clàssics.
D‟especial interès. Plaça de la Vila.
Neocolonial. Plaça de la Vila. Conjunt
urbanístic. L'espai urbà més emblemàtic
de Vng. És una de les places porxades
més grans de Catalunya. Urbanitzada a
mitjan segle XIX, un cop enderrocat el
convent de caputxins que ocupava el solar.
Al seu centre hi ha el monument a Josep
Tomàs Ventosa, un dels "americanos"
enriquits a Cuba, on fou alcalde de
Matanzas, i que a Vilanova va promoure
diversos edificis socials, com la biblioteca
o les escoles. L'escultura és obra de
Damià Campeny, del 1881.
Casa dels Marquesos de Samà.
Neoclàssica. Carrer Major, 54-56. Edifici
residencial. Autor: Josep Oriol Bernadet.
promogut per Joan Samà i Martí, un
"americano" membre d'una de les famílies
més poderoses de Vilanova. Amb pilastres
d'ordre gegant de capitell corinti. Destaca
el treball de forja de les baranes i reixes.
La Rambla Principal. Conjunt urbanístic.
Urbanitzada al llarg de tot el segle XIX
constituint l'eix del desenvolupament urbà
de la vila fins enllaçar amb el Barri de Mar:
Eixample Gumà. Principal àmbit de lleure,
on es troben el teatre i el cinema, bars i
cafeteries amb terrasses sota els
plataners, i moltes botigues. Amb edificis
molt notables, d'estils: neoclàssic, eclèctic,
modernista o noucentista.
Cementiri de Vilanova. Avinguda de
Vilafranca.
Conjunt.
La
puixança
econòmica de les principals famílies
vilanovines durant el segle XIX i principis
del XX, moltes d'elles enriquides a les
Amèriques, té el seu exponent al cementiri
de Vilanova. Es poden contemplar
panteons projectats per grans arquitectes i
escultors com: Bonaventura Pollés (panteó
Lluch, 1887) o Domènech i Estapà (panteó
Ortoll, 1902).

30. Torre de la Immortalitat

31. Torre d‟en Vallès

32. Anunci de la fàbrica
(1882)

33. Fàbrica de Mar
(1960)

34. Casa Arrufat

35. Casa Boix
o Can Jaumet

36. Casa Josep Ventosa
Puig

37. Plaça de la Vila

38. Casa dels Marquesos de
Samà

39. La Rambla Principal

40. Cementiri e Vilanova

4
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1851-1888

mitjans
segle XIX

Es configura la casa de lloguer
barcelonina, un model que es pot repetir
massivament i que connecta amb les
necessitats i interessos de la burgesia,
basant-se en la seva construcció
sistematitzada per l‟ús del maó.

1851-1888

1851

El Bando General de Buen Gobierno o
Policía Urbana, a Vilanova i la Geltrú.

1852

4.
Inauguració de la Foneria d‟Isidre
Roset, situada entre el c/ Llibertat, rambla
de la Pau i c/ de l'Àncora.

Construccions principalment de totxo i
ferro, inspirades en William Morris i
Violet-le-Duc. A Catalunya també es pren
de referència el medievalisme, com a
moment important de la seva història.

La casa de veïns es torna un sistema, o
sigui, un conjunt de regles per als
arquitectes,
mestres
de
cases
i
constructors de l‟època i que permet el seu
ensenyament ordenat a les escoles: a
l‟Escola Especial de Mestres d‟Obres i
després
a
l‟Escola
d‟Arquitectura.
Posteriorment,
s‟incorporà
a
les
ordenances municipals.

1854

guanya

Fundació de l‟Escola d‟Enginyers
Industrials de Barcelona, (l‟actual).

1852

Signatura del Concordat entre l‟estat
espanyol i la Santa Seu. Va tancar les
diferències d‟opinió, instaurant com a única
religió la catòlica i cedint als religiosos
moltes avantatges en el camp de
l‟educació, a canvi d‟acceptar el procés de
desamortització ja realitzat.

1854

S‟autoritza l‟enderroc de les muralles de
Barcelona i es posa a concurs el pla de
l‟Eixample.

1855

Llei Madoz: Completa el procés de
desamortització, posant a la venda els
territoris municipals.

1857

La
nova
generació
d‟arquitectes
politècnics,
encapçalats
per
l‟Elies
Rogent, acaba de consolidar tots els
elements
característics.
d‟aquesta
construcció. Per exemple el Palau Reial
Menor, amb cases com la Casa Buxeres,
(palau urbà).

1859

1854-1891

el

1851

41. Francesc Daniel Molina
Plaça Reial

1855

1855

A Barcelona, en només 3 illes, es
construeixen 940 habitatges de 40 m². La
casa de veïns, passa a ser la protagonista
de la construcció de l‟Eixample. La
construcció d‟habitatges augmenta gràcies
al nou sistema constructiu.

2.

3.
4.
5.

Fonaments en pous sobre terra ferm
d‟argiles. a alguns edificis: soterrani
cobert amb voltes de pedra o de maó
de pla.
Murs de maó de 45, 30 i 15 cm,
segons les plantes, travades i
estabilitzades per la caixa d‟escala i
els patis de llum. Les llindes de les
finestres es fan amb maons.
Forjats de bigues de fusta i revoltó de
maó de pla.
L‟escala, encara es fa de volta de
maó de pla.
Al terrat: coberta plana ventilada,
(coberta catalana) amb cambra d‟aire.
Al començament es feien dos forjats:
un de pla, sostre de la planta inferior i
un de inclinat, (pendent de la coberta);
després es van substituir per un sol
sostre pla, amb cambra envanets de
maó a portell (envanets de sostremort)
i una solera independent de tres
gruixos de rajola.

Casa Ignasi Font. Romàntica. Carrer
Sant Antoni, 5-7. Edifici residencial. No en
coneixem
l‟autor.
L'element
més
interessant són els dos frisos verticals de
terra cuita amb ornamentació vegetal i
geomètrica i dos medallons d‟estil clàssic.

1856

7.
S'inaugura la fàbrica de ca l'Escoda:
Santacana, Sadurní i Cia. situada al final
del c/.Sant Roc. L'any 1882 ocupava 385
operaris. L'any 1913 va partir un gran
incendi que destruí la fàbrica, deixant
sense feina a 450 treballadors.

1858-1880

Josep Salvany Juncosa, mestre d‟obres.
Nascut al barri de la Geltrú, és el
constructor de la vila vuitcentista, tant per
l‟exercici professional, com per l‟exercici de
mestre d‟obres municipal; també per les
seves
intervencions
als
eixamples
anteriors a l‟Eixample Gumà i pel seu
dictamen en aquest, en el qual va
intervenir.

43. Vista aèria de L'Eixample
barceloní

1858

Aquest període es caracteritza, (segons
Antoni Paricio) per:
1.

5.
S'inaugura la fàbrica tèxtil de cotó
Fransi, Guardiola i Cia, situada a la rasa
Miquelet, davant del c/ de l'Aigua (quan el
c/ de l'Aigua s'acabava a la rasa Miquelet).
Aquesta factoria es va transformar l'any
1872 i, sota la raó social de Bresca, Pi i
Cia, passà a produir teixits de llana.

Pujada del Cinto. Edificis residencials. Al
carrer conegut com la Pujada del Cinto
podem contemplar algunes de les cases
construïdes pels emigrants retornats
d'Amèrica. Al número 2 hi ha Cal Vinyals,
construïda pel mestre d'obres Josep
Juncosa el 1855. I al número 10, la casa
de Pau Soler, un edifici del segle XVIII
restaurat el 1855 per Josep Salvany.

Aprovació per part de I „Estat del projecte
d'Eixample de Barcelona d'lldefons
Cerda. Apareix una Reial Ordre amb el títol
de Instrucció per a I „elaboració i
execució
deis
plànols
generals
d'alineacions, que és considerada com la
primera llei d'eixample, antecedent de la
llei de 1864.

1860

Entre l'agost i el setembre Vilanova pateix
l'epidèmia del còlera. D'una població de
12.000 habitants en van morir 1.100.

D‟especial interès. Església de la
Immaculada.
Historicista.
Plaça
Concepció, (Barri de Mar). Autor: Joan
Simó Fontcuberta. Edificada en terrenys
propietat del sacerdot Antoni Marrugat.
És
d'un
estil
neoromànic
molt
esquematitzat. El campanar, octogonal, va
ser obra de Bonaventura Pollés. A l'interior
hi ha pintures d'Alexandre de Cabanyes i
de Martí Torrents, dels anys cinquanta.

1860

Peixateria Vella. Carrer Unió, 5. Edifici
públic. Autor: Josep Salvany Juncosa,
mestre d‟obres. Mercat vuitcentista que va
funcionar fins l'obertura del nou mercat, el
1941. Té una nau de planta el·líptica, amb
un atri, i una cúpula central de base
decagonal amb finestres de tambor i
coberta de pavelló sostinguda per fines
columnes de ferro colat. És un dels
primers edificis de Catalunya en utilitzar
aquest material com element estructural.
La façana té un portal i dos finestrals
laterals d'arc de mig punt, amb reixes.
Vilanova té 12.227 habitants, en 2557 llars,
8089 dels quals són analfabets.

44. Església de la
Immaculada

Casa Ramona i Mayner o de les
columnes trencades. Romàntica. Carrer
Caputxins, 6. Edifici residencial. No en
coneixem l‟autor. D'estil neoclàssicromàntic. Conserva la cisterna i fresqueres
de l'antic convent dels caputxins del segle
XVII i un oratori privat restaurat per Josep
M. Jujol. El seu element més característic
són les dues columnes tallades que hi ha
al vestíbul de l'edifici penjant dels dos
extrems d'un arc. Diu la tradició que són
fruit d'una aposta del propietari segons la
qual encara que es tallessin les columnes
la casa restaria intacta.

La família Almirall es dedicà als negocis i
sovint feia viatges a Cuba. Cristòfol
Almirall, que fou membre del partit lliberal,
col·laborador del Diari i Regidor de
l‟Ajuntament, va comprar la casa petita al
germà, el 1855, i la gran al pare, el 1856.

52. Façana principal Casa Mir
1993

53. Capcer Casa Mir
2010

(1950) El carrer de Joaquim Mir:
El 1824, es deia Muralla dels Josepets.
El 1857 es deia carrer de la Muralla dels
Descalços.
De 1857 a 1950, se‟n deia carrer de la
Fraternitat.

1869

Les dues cases Almirall colindants, Casa
Mir, es van unir, (data al capcer). La
transformació i ampliació de la casa, tal
com Mir la conegué, correspondria a
Cristòfol Almirall.

54. Església dels Josepets
Hospital de Sant Antoni Abad

55. La Sala (1804)

45. Xoriguer de ferro que
rematava el portal de la
fàbrica

56. La Sala
Centre d‟Art Contemporani
(2007)

46. Reixa Cal Xoriguer

57. Teatre Apol·lo
(1901-2005)

47. Casa Ignasi Font

48. Pujada del Cinto

49. Fàbrica de ca l'Escoda

50. Peixateria Vella

Eixample Llanza, (indià o vuitcentista).
Intervé Josep Salvany, mestre d‟obres.

1860

Historicisme

(1857) El carrer Sant Josep:
El 1824, es deia Muralla dels Josepets,
(juntament amb els que més endavant
foren el carrer dels Horts, el carrer de
l‟Ametller i el carrer de Joaquim Mir).
El 1835, el tram més proper a l‟església, va
ser el Xiprerar dels Josepets.
El 1857 consta un indret anomenat barri
del Paraguai, que podria correspondre a
aquest carrer.
De 1932 a 1939, va ser el carrer del
Poeta Jacint Verdaguer.
Hi ha el conjunt de l‟Hospital de Sant
Antoni Abad, amb l‟església dels Josepets.
Hi hagué la casa familiar de Francesc
Macià, president de la Generalitat de
Catalunya entre el 1931 i el 1933.
Hi ha La Sala (1804) i hi va haver, (19012005) el teatre-circ Apol·lo, que es cremà.

6.
S'inaugura la fàbrica de Cal Xoriguer
o fàbrica de Sant Joan: Puig, Rafecas,
Marqués i Cia, situada entre el c/
Tarragona,
c/
Agricultors
i
plaça
Capdecreu. Va tancar l'any 1910 i fou
reoberta l'any 1911 per la raó social
Fàbriques Marqués, S.A.

42. Plànol de Barcelona del
1806 amb la Ciutadella
integrada dins les muralles

S‟aprova el Pla Cerdà per a l‟Eixample,
imposat pel govern central que ignora els
resultats del concurs celebrat per
l‟Ajuntament de Barcelona, on va guanyar
el projecte d‟en Rovira i Trias. La
construcció, però, es va retardar fins a
finals de segle, per raons econòmiques i
polítiques.

La Casa Sicart, és un bon exemple de la
modulació d‟habitatges.

1855-1856

S'inaugura la fàbrica de Gas, promoguda
per Josep Ferrer Vidal, per a la
il·luminació de la fàbrica de Mar. L'ús del
gas per a il·luminació s‟estén als carrers.

El sistema permet estandarditzat la
construcció d‟edificis de vivendes,
diferenciant nivells, (més ric o més pobre)
segons: els m² de superfície, el tipus
d‟equipament i la qualitat dels acabats;
també la imatge exterior de l‟edifici,
(sobretot la façana) que es fa d‟estil
neoclàssic,
neogòtic,
eclèctic
o
modernista, segons els gustos.
Francesc Daniel Molina,
concurs de la Plaça Reial.

1851-1888

Isidre Roset i Soler inicià la seva activitat
en un taller on ideava i construïa tota mena
d'aparells mecànics. Cap a la meitat del
segle XIX desenvolupà un pioner negoci
metal·lúrgic entre artesanal i industrial,
aplicant noves tècniques i l'ús de la força
del vapor. En un viatge a França va
conèixer i aprendre les noves tècniques de
la fosa de ferro amb cubilot que després
aplicaria. Retornat a Vilanova i la Geltrú, el
taller de foneria, dedicant-se a fabricar
aixetes,
vàlvules,
reixes,
cuines
econòmiques, fonts d'aigua, baranes,
bombes contra incendis i tota mena de
productes domèstics i industrials.

Línies corbes, asimetria i molts detalls
decoratius; gust per embellir la vida
quotidiana. S‟ocupa també del disseny
d‟interiors, la decoració, el mobiliari,
objectes, vidrieres i teixits: interiorisme.

1848-1859

Historicisme

51. Casa Ramona i Mayner

5
1864

1870

Es publica la Llei de “Ensanche de las
Ciudades” per a totes les ciutats
d‟Espanya, marcant l‟amplada dels carrers,
el número de pisos, els nous edificis de
l‟administració, parcs, rondes, etc; es
declaraven “d‟utilitat pública", i es van
dissenyar sobre una planta ortogonal, a
diferencia de les ciutats antigues. També
estableix la participació pública pel que fa
la urbanització, deixant els edificis pel
capital privat. Aquest capital privat,
procedia en bona mesura del capital que
aportaven els indians, catalans que vivien
o tornaven d‟Amèrica, on havien fet
fortuna.
Afluència de població que busca treball a
la indústria, sobretot al litoral i a la plana,
principalment a Barcelona i a les ciutats de
més de 10.000 habitants. A Catalunya, la
població va passar de 900.000 habitants, a
finals del segle XVIII, a 1.750.000, a l‟inici
de la restauració, A Barcelona es va
passar de 120.000 habitants a 250.000.
Arriba l‟estructura de ferro laminat,
(encara no d‟acer). És la nova generació a
la indústria del ferro, després del ferro
colat:es van anar substituint les bigues de
fusta dels sostres, per biguetes doble T i
posteriorment per perfils normalitzats IPN i
UPN.

1873
1873-1876

1875

1882/1883
1888

Casa Miró i Pascual. Eclèctica. Carrer
Sant Antoni, 18-20. Edifici residencial.
Autor: Josep Salvany Juncosa, mestre
d‟obres. Un gran edifici fruit de la
reconversió d'una construcció antiga.
Barreja elements d'inspiració clàssica
amb altres de tipus neogòtic, com els arcs
ogivals lobulats damunt les finestres del
pis principal.

1861

Cristòfol Raventós i Soler. Topògraf,
agrimensor i impulsor de la portada de
l‟aigua. Constituí dues societats amb el
propòsit de la portada d'aigües potables
fins a Vilanova i la Geltrú. Amb "Musotas,
Raventós y Cia" i després amb "Samà,
Raventós y Cia", aconseguí fer arribar
l'aigua des de la riera de Marmellar, (prop
de l'Arbós) a partir dels diners llegats en
testament pel comerciant vilanoví Josep
Antoni Vidal, a propòsit per aquesta
finalitat.

1862

Les fàbriques han de parar per falta de
cotó, degut a la guerra civil dels EE.UU.
principal proveïdor. La gana provoca una
forta migració.

1863-1967

Casa de la Vila. Neoclàssica. Plaça de
la Vila, 7. Edifici públic. Autor: Francisco de
Paula del Villar. La seva ampla façana,
tota ella porxada, amb un cos central
sobresortit. S'inscriu dins el tipus
d'arquitectura senyorial dominant a la
primera meitat del segle XIX, de formes
simples,
simètriques
i
escassa
ornamentació que gairebé es limita a
l'entaulament i el timpà de volutes sobre
les obertures de la planta noble.

Primera República.
Mercat del Born, de Josep Fontserè i
Mestre, mestre de cases, i Josep Mª
Cornet i Mas, enginyer industrial. El
construeix La Maquinista.
La Restauració: comença
d‟Alfons XII i a revifar el país.

el

regnat

Escola d‟Arquitectura de Barcelona,
l‟arquitecte i professor Joan Torras i
Guardiola, que alhora te l‟empresa de
construccions
metàl·liques
Torras
Herrería y Construcciones; evolució de
l‟Escola de Mestres d‟Obra. Barcelona es
considera la capital del Modernisme.

1876-1882

1860

Mercat de Sant Antoni, d‟Antoni Rovira i
Trias, arquitecte, i Josep Mª Cornet.
.
Mercat de la Barceloneta, d‟Antoni
Rovira i Trias.
Exposició Universal a Barcelona,d‟Elies
Rogent, va fer molt per substituir la fusta
pel ferro.

1864

Primers plans del port.

1865

Inauguració de la línia fèrria de Barcelona
a Tarragona, que passa per Vilafranca del
Penedès.

1865

Caixa de Vilanova. Noucentista. Carrer
Caputxins, 7. Edifici residencial. Autor:
Josep Fabrés, mestre d‟obres, amb la
façana reformada el 1919 per Josep
Francesc Ràfols Fontanals. D'aquella
època són els esgrafiats de Francesc
Domingo, amb temàtica d'exaltació de la
família i el treball.

58. Josep Fontserè
Mercat del Born
2007

Casa Andreu Milà. Neoclàssica. Plaça
dels Cotxes, 7. Edifici residencial. Autor:
Josep Fabrés, mestre d‟obres. Fet
construir per l'"americano" Andreu Milà
Mestre. És una casa que fa cantonada, de
planta baixa i dos pisos, les façanes
decorades amb esgrafiats presidits pels
escuts de Vilanova i de Barcelona.

59. Antoni Rovira i Trias i
Josep Mª Cornet
Mercat de Sant Antoni

Mercat de la Concepció, també d‟Antoni
Rovira i Trias.
Mercat d‟Hostafrancs.

60. Mercat d‟Hostafrancs

1866

1867

Biblioteca Joan Oliva. Romàntica. Plaça
de la Vila, 13. Edifici públic. Autor: Josep
Fabrés. Construït per ubicar-hi el Centro
Artesano, entitat sorgida com escissió de
la Sociedad Casino Artesano. Es va
inaugurar el 1867 i comptava amb un saló
de festes decorat pels pintors Sugranyes,
pare i fill, una part de les quals és encara
visible a la sala de lectura de la biblioteca.
Un cop dissolta l'entitat va ser seu del
Centro Democrático Federalista i, després
del 1939, del Frente de Juventudes, fins
que va ser adquirit per l'Ajuntament el
1957 i destinat a biblioteca pública.
Aquesta duu actualment el nom de Joan
Oliva i Milà (1863-1911), que fou
bibliotecari i fundador de la impremta
Oliva. L'edifici, de línies sòbries, es
distingeix per la seva característica façana
porxada.

61. Casa Miró i Pascual

62. Casa de la Vila

63. Caixa de Vilanova

64. Casa Andreu Milà

65. Biblioteca Joan Oliva

8.
S'inauguren els Tallers Tomàs, de
Manuel Tomàs i Bertran, també coneguts
com la ”fàbrica dels canons”, situats entre
el c/ Puigcerdà i la rambla Exposició,
dedicats a la fabricació de tubs de xapa
betumats, especials per a conduccions
d'aigua i gas. Adoptà el mètode de
fabricació
anomenat
"francès"
o
"Chameroy" que utilitzà acer o ferro dolç
en comptes del tradicional ferro colat.
L'acer era revestit per un capa de morter
asfàltic o quitrà especial que el protegia de
l'oxidació. S'aconseguia així un material
més resistent, durador i barat. L'expansió
de les xarxes d'abastament d'aigua i gas
que
proliferaven
arreu
del
país,
possibilitaren una notable creixement del
negoci,
en
fer-se
càrrec
del
subministrament del material per a moltes
poblacions de Catalunya i l'estat espanyol.
Cap el 1882 havien canalitzat 82 localitats.
També fou el promotor de la segona
portada d'aigua potable a la ciutat, des del
terme municipal de Santa Oliva i faria
arribar l'aigua a les poblacions de Calafell,
Cunit, Cubelles, Vng i Sitges.
Va ser un dels pocs que va arribar a la
burgesia sense necessitat de creuar
l'Atlàntic.

1868

Casa Ramón Junqué. Neoclàssica.
Plaça dels Cotxes, 3. Edifici públic. Autor:
Josep Salvany Juncosa, mestre d‟obres.
Va ser la residència familiar de Ramon
Junqué i Escofet, que havia fet de
comerciant a l'Havana entre 1840 i 1867.
Edifici construït en un estil a cavall entre el
neoclassicisme
i
l'eclecticisme.
Els
diferents cossos de la façana són
emmarcats amb pilastres de carreuat. Les
finestres del pis principal són ornades
sobre la llinda amb un entaulament
d'inspiració clàssica. En aquesta casa va
néixer el pintor Enric Cristòfol Ricart i Nin,
l'any 1893. Ara és l‟escola “El Cim”.

66. Casa Ramón Junqué

6
1868-1970

S'inicia una època expansiva, afavorida
per l'atac de la fil·loxera a les vinyes de
França a finals de la dècada de 1860.

1868

D‟especial interès. Casa Olivella.
Romàntica. Plaça de la Vila, 12. Edifici
públic. Autor: Josep Salvany Juncosa,
mestre d‟obres. Amb façana a la plaça de
la Vila i a l'Avinguda Francesc Macià, va
ser propietat de Manuel Olivella i Samà.
Magnífic casal amb les façanes ritmades,
pilastres estriades (amb curioses figuretes
entre les estries) i ornamentació ricament
esculpida sobre les finestres, que s'obren
a balcons tancats amb balustres al primer
pis i amb barana de forja al segon. Corona
la façana un capcer on hi figura l'any de
construcció. L'Edifici fou durant diferents
èpoques l'hotel Ideal i la clínica del doctor
Isidre Magriñá.

67. Casa Olivella

68. Casa Santacana

1869

Casa Santacana. Carrer Arquitecte Font i
Gumà, 7. Edifici residencial. Autor: Josep
Salvany
Juncosa,
mestre
d‟obres.
Promogut per Josep Santacana i
Castany, un dels propietaris de la fàbrica
de teixits Santacana, Sadurní i Cia,
fundada el 1856. Es va edificar després
d'enderrocar algunes antigues cases, en
una de les quals havia nascut l'arquebisbe
Armanyà (a la façana hi ha una làpida que
ho recorda).

1869

Casa Mir. Classicista romàntica. Rambla
Sant Josep, 5. Edifici públic. No en
coneixem l‟autor. El 1869, data del capcer,
es van unir dues cases colindants. Va ser
la residència del pintor Joaquim Mir. És
de
composició
equilibrada
amb
l'ornamentació típica i coronada amb una
balustrada. Actualment és la seu de la
UGT. El seu jardí, d‟estil romàntic, es
tanca amb una façana d'arcs de punt rodó,
obra de J.M. Miró Guibernau, del 1929,
que s'inscriu en l'estètica del noucentisme
italianitzant.

69. Casa Mir

Miquel Esquirol i Soler, introductor dels
vins escumosos, s'especialitzà en enologia
i seguí cursos de química agrícola,
disciplines que li atorgaren una important
base acadèmica. Amb Josep Raventós, de
la nissaga dels Codorniu, multiplicaven els
experiments
per
aconseguir
vins
escumosos de qualitat. El 1881 edita, en
català, el que avui es considera el primer
llibre de l'estat espanyol dedicat a la
matèria:
"Elaboració
dels
vins
escumosos".

70. Casa d'Empara

1872

1872-1875

1872-1876

1872

Casa d'Empara. Historicista. Rambla
Josep Tomàs Ventosa, 15. Edifici públic.
Autor: Josep Salvany Juncosa, mestre
d‟obres. Residència d'ancians promoguda
per Magdalena Miró i Alegret. Regentada
per les Filles de la Caritat de Sant Vicenç
de Paül, des de 1880 acull també una
escola.
Torre d'en Plats i Olles. Ronda Ibèrica/
Rambla de Sant Jordi. Fortificació
construïda durant la tercera guerra carlina,
juntament amb la d'en Garrell, al Camí
dels Esbarjos/Torrent de la Pastera, la de
Ribes Roges, al Passeig de Ribes Roges i
dues més ja desaparegudes. La de Ribes
Roges, actualment se la coneix com Torre
Blava per la decoració del seu interior,
realitzada pel pintor Guinovart entre 19982000, quan s'habilità com espai artístic.
Son de planta rodona i voltades
d'espitlleres emmarcades amb maó vist.
Casa Freixedes. Neoclàssica. Carrer
Sant Antoni, 13. Edifici residencial. Autor:
Josep Salvany Juncosa, mestre d‟obres.
Ocupa tot un extrem de mansana i té una
esvelta i característica torratxa. Les
obertures són d'arc rebaixat amb motllura
al damunt. Al pis principal la motllura
recorre tota la façana i té una decoració
amb motiu geomètric. Són interessants les
carteles esculpides que sostenen els
balcons.

1873

El dia 16 de febrer es proclama a
l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú la
Primera República (que les Corts estatals
havien declarat el dia 11).

1873

Can Girabals. Neoclàssica. Carrer
Pàdua, 17. Edifici residencial. Autor:
Josep Salvany Juncosa, mestre d‟obres.
Residència de Pau Soler i Morell, retornat
a Vilanova el 1858 després d'haver estat
vint anys a Cuba dedicat a la producció i
exportació de canya de sucre. És un edifici
de línies simples, dins l'estil que el mestre
d'obres Salvany prodigà a la vila.
Casa Sala i Bordes. Carrer Correu, 89.
Autor: Josep Salvany Juncosa, mestre
d‟obres. Promogut per Isidre Sala i Bordes,
en representació del seu germà Florenci.
El 1898 la casa va ser ampliada per Puig i
Cadafalch.

71. Torre d'en Plats i Olles

72. Torre d'en Garrell

73. Torre de Ribes Roges

74. Casa Freixedes

75. cartela de la
Casa Freixedes

76. Can Girabals

77. Casa Sala i Bordes
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1874

L‟Eixample Gumà, proposta urbanística
considerada com la més transcendent i
configuradora de la imatge actual de la
ciutat de Vilanova i la Geltrú en els darrers
cent anys.
Francesc Gumà i Ferran, (1833-1912)
vilanoví emprenedor i financer, fill de
Sebastià Gumà i Soler (1794-1850),
"americano", comerciant i fundador de
l'empresa "Gumà, Roquer y Cia", on va
treballar
el
seus
primers
anys
professionals.
Després
s'establí
a
Matanzas, (Cuba) on, amb els seus
germans, i després de morir el seu pare,
fundaren la casa de comerç "Gumà
Germans". Ocupà diferents càrrecs com el
de regidor de Matanzas o el de vocal del
Banco Español de San Carlos entre altres.
Entre totes les seves activitats, les de més
rellevància: el projecte d'eixample vilanoví,
el finançament i execució de la línia de
ferrocarril Barcelona-Vilanova-Valls i el
Banc de Vilanova. Publicació del “Plano
General de Villanueva y Geltrú. Línea de
prolongación y proyecto de puerto”,
editat pel senyor Francesc Gumà i Ferran i
aixecat pels mestres d'obres Josep
Salvany i Francesc Ibern.
Francesc Xavier Lluch i Rafecas.
Enginyer i catedràtic directament relacionat
amb els projectes de l‟Eixample Gumà,
projectes del port i la nova carretera de les
costes Vng/Bcn. El 1886 fa la donació de
la seva biblioteca particular a la BibliotecaMuseu Balaguer, un important fons
documental i bibliogràfic conegut per
"llegat Lluch".

1876

1877-1879

78. Eixample Gumà

79. Francesc Gumà i Ferran

Casa Solà i Esteve. Eclèctica. Carrer
Escolapis, 3. Edifici residencial. Autor:
Josep Salvany Juncosa, mestre d‟obres.
Modernament restaurat. La façana,
composada amb gran simetria, el pis
principal, amb balcó corregut i més decorat
que el pis superior. L'ornamentació és a
base de motllures amb medallons i
garlandes i un fals encoixinat a la planta
baixa, on hi ha dos finestrals de reixa.

80. Casa Solà i Esteve

D‟especial interès. Col·legi Samà.
Historicista. Rambla Samà, 154. Edifici
públic. Autor: Jeroni Granell Mundet.
Institució promoguda per Salvador Samà i
Martí i regida pels pares escolapis. És
d'estil neogòtic, amb arcs ogivals trilobats
a les principals obertures.

81. Col·legi Samà

1878

9.
S'inaugura la fàbrica de Cal Marquès:
Marquès Hermanos y Cia, situada entre
el c/ Llansa, c/ L‟Havana i la Rambla Nova.

1879-1882

Capella
de
la
Casa
d'Empara.
Historicista. Rambla Josep Tomàs
Ventosa, 20. Autor: Josep Oriol Mestres i
Esplugues. Capella que forma part de la
Casa d'Empara, construïda per Josep
Oriol Mestres en estil neogòtic. Hi ha un
altar i un sagrari modernistes, obra de
Josep M. Jujol.

1880

El 2 de gener s'inaugura "El Centro
Teórico y Práctico de Artes y Oficios".
La primera "Escola Industrial" de l'Estat.

82. Fàbrica de Cal Marquès

10. Inauguració de la fàbrica de Cal
Ganeta: Soteras i Cia, ubicada entre la
rambla Nova, el c/ Jardí i la rasa Miquelet.
L'any
1889
va
fer
fallida
amb
embargament.
Fou
adjudicada
a
Torrebadella Hermanos l'any 1891. L'any
1899 fou venuda a Ramon Bach i l'any
1928 es convertí en Hilaturas Bachs, S.A.
Després de la guerra fou propietat de
Samarachs Hermanos.

1880

Casa de Rafael Ferrer. Eclèctica. Rambla
Principal, 61. Edifici residencial. Autor:
August Font Carreras. Edifici construït com
a residència de Rafael Ferrer i Vidal, que
havia passat trenta anys a Cuba. De línies
molt clàssiques, de gran simplicitat
compositiva i una ornamentació basada en
els entaulaments sobre les finestres del pis
principal i un fris lineal de color vermell que
recorre les dues façanes sota les finestres
dels dos pisos i que decora també les
llindes del primer pis i el ràfec.

83. Capella de la Casa
d'Empara

84. Fàbrica de Cal Ganeta

85. Xemeneia de Cal Ganeta

Uns quants vilanovins, encapçalats per
Francesc Gumà i Ferran, fan que el 29 de
desembre el ferrocarril arribi a Vilanova.

1881-1882

1881-1900

1882

Estació. Neoclàssica. Plaça Eduard
Maristany. Edifici públic. Autor: Cels
Xauradó, mestre d‟obres. L'arribada del
ferrocarril a Vilanova es va deure a la
iniciativa de Francesc Gumà i Ferran, un
dels principals mecenes vilanovins. Al seu
davant hi ha el monument al seu promotor,
Gumà i Ferran, obra de Ramon Padró
Pedret, de la mateixa època.
L‟ historiador Albert Virella i Bloda ha
qualificat aquestes dues dècades com "els
anys tristos". ”Els anys tristos 1881-1900.
Crònica de la decadència de Vilanova i la
Geltrú”, editat per l‟ Institut d'Estudis
Penedesencs. Vilanova i la Geltrú. 1992.
Casa Sard. Eclèctica. Carrer Lluna, 1.
Autor: Juli Marial Tey. Amb alguns
elements ornamentals on s'intueix l'esperit
modernista. Va ser la residència d‟Andreu
de Sard, marquès de Vilanova, polític
conservador que va ser president de la
Diputació de Barcelona (1896-98).

86. Casa de Rafael Ferrer

87. Estació R.E.N.F.E.

88. Estació R.E.N.F.E.
en restauració
(octubre 2010)
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1883

Casa del Marquès de Castrofuerte.
Eclèctica. Avinguda Monturiol, 2. Edifici
públic. Autor: August Font Carreras.
Promogut per Pau Soler i Morell com a
edifici residencial, cafè i fonda. El marquès
de Castrofuerte, Eduardo Jalón i
Larragoiti el va llegar a la BibliotecaMuseu Víctor Balaguer. Va ser remodelat
el 2003 i destinat a centre de
documentació del segle XIX.

1883

Escorxador.
Carrer
d'Olesa
de
Bonesvalls. Edifici públic. Amb la data
inscrita al capcer, damunt la porta d'arc
rebaixat i als dos costats, hi emergeixen
dos caps de bou. Ha sofert diverses
reformes, la darrera per adaptar-lo com
equipament cultural.

1884

S'inaugura la fàbrica de Gas de "La Unión
Industrial”, constituïda per Florenci Sala
Bordas i Francesc Ricart Marrugat,conegut
com "el Sr. Ricart del gas". L'any 1895 es
denominà "Ricart, Sala i Cia". L'any 1913
recuperà el nom original. L'any 1964 fou
comprada per "Catalana de Gas y
Electricidad". Situada al carrer Forn del
Vidre, entre els carrers Llibertat i Narcís
Monturiol i les vies del tren.

1884

Casa Joan Roig o Can Milà. Romàntica.
Carrer
Caputxins,
25-27.
Edifici
residencial. Autor: Francisco Bueno Roig,
mestre d‟obres. L‟any està inscrit al
capcer. Va ser promogut per Joan Roig,
les inicials del qual es poden veure sobre
el portal. És un edifici de composició
simètrica, amb frisos esgrafiats sota els
balcons i sota la cornisa. Bon exemple
d'edifici
romàntic
amb
incorporació
d'elements pre modernistes.

1886

D‟especial interès. Biblioteca-Museu
Víctor Balaguer. Historicisme. Avinguda
Víctor Balaguer. Museu. Fundada pel
polític i escriptor que li dóna nom, és un
dels museus més antics i singulars de
Catalunya. Manté en bona part l‟estètica i
les col·leccions originals, de manera que el
visitant pot conèixer com era un museu al
segle XIX. L‟edifici va ser pensat
específicament per complir les funcions de
biblioteca i de museu, fet poc habitual en
l‟època, així que va esdevenir un dels
primers museus de Catalunya a ser
construïts de nova planta per a aquesta
missió.

89. Monument a
Gumà i Ferran

90. Casa Sard

91. Casa del Marquès de
Castrofuerte

92. Escorxador

93. Casa Joan Roig
o Can Milà

L‟important fons artístic del segle XIX ha
convertit el Museu Balaguer en secció del
Museu Nacional d‟Art de Catalunya. Per
altra banda la Biblioteca Balaguer, amb el
seu fons bibliogràfic patrimonial, està
vinculada a la Biblioteca de Catalunya.

1887

Per un Reial Decret del 5 de novembre es
creà a Vilanova una de les set escoles
oficials d'Arts i Oficis de l'estat. Serà una
font cabdal per a la formació tècnica dels
obrers. En aquesta creació hom hi veu
l'empremta de Víctor Balaguer, aleshores
ministre d'Ultramar.

94. Biblioteca-Museu
Víctor Balaguer

S'inaugura La Paperera, sota la raó social
Ricart i Cia. Entre l'any 1889 i 1901 la
titularitat fou d'Espoy i Cia. L'any 1930 la
titularitat fou de Paperera Catalana i a
partir de 1933-34 conjuntament amb
Papelera Catalana hi figurà José Aloy.

95. La Papelera Catalana

La vila te 13.811 habitants, en 3.317 llars.

1888-1910

Pòsit Vell. Passeig Marítim, 73. Edifici
públic. Antic local social i magatzem de la
Confraria de Pescadors. És un edifici de
planta i pis, amb un gran finestral obert al
Passeig Marítim, que encaixa de forma
harmònica amb les velles cases de
pescadors. La decoració amb ceràmica li
atorga un aire modernista.

Segle XIX

Els jardins. A finals del segle XIX, els
jardins eren un element molt important de
les cases benestants. Els propietaris
s'enorgullien de mostrar-hi espècies
vegetals exòtiques. D'aquí l'origen de
plantar espècies tan poc habituals a la
ciutat:
 Parc de Gumà i Ferran. Autor: Ramon
Oliva. Obra del 1881 promoguda per
Francesc Gumà i Ferran per evitar que el
Col·legi Samà quedés tancat per nous
edificis al seu voltant. Un històric amb
vocació de ser públic des de la seva
creació. Dins el parc, damunt la cascada,
hi ha l'escultura del Geni procedent de
l'antiga Font del Geni, de la plaça de les
Neus.
Jardins privats que han anat convertint-se
en públics:
 Jardí de Can Papiol
 Jardí de Can Pahissa

96. Pòsit Vell

97. Parc Gumà i Ferran

98. El Jardí de Can Papiol

Jardins històrics privats:
 Jardí de la Casa Maristany
 Jardí de la Casa Mir
 Jardí de la Casa Panxo Ferrer,
(s‟hauria de recuperar) donà nom al
carrer del Jardí.
 Jardí d‟en Pau Soler, va anar
desapareixent de mica en mica. Primer, la
línia fèrria i desprès la Rambla de la Pau el
van esquarterar. La ubicació de la fàbrica
Pirelli va acabar amb l‟antic jardí.

99. Jardí de la Casa
Maristany

9
fi segle XIX
1rs
segle XX

1891
1892

1897

1901

fi segle XIX 1rs
segle XX

Impressionisme
Es va fundar l‟Orfeó Català, per recuperar
la cançó popular.
Santiago Rusiñol, pintor
organitza la primera de
Modernistes a Sitges.

les

1889

Aprèn al taller del pintor Lluís Graner.

1893

Estudia a l‟Escola Oficial de Belles Arts
de Barcelona, La Llotja.

100. Masriera
joia

Amb Isidre Nonell, Ricard Canals,
Ramon Pichot, Juli Vallmitjana i
Colomines i Gual i Queralt, entre
d‟altres.

1894

1896

101. Casa Navàs
vitrall

1897

1900-1914
1904-1906

Parc Güell

1906-1910

La Pedrera

Participa a l‟Exposició General de
l‟Acadèmia.

1898
1900-1904

Els anys de Mallorca. Buscant un
llenguatge.

1901

Va a amb Santiago Rusiñol, a Sa
Calobra (Mallorca).

102. Josep Llimona
El Desconsol

Allí va fer algunes de les millors
pintures, destacant les pintures murals
pera la casa del seu oncle i mecenes
Avel·lí Trinxet Casas, industrial tèxtil de
Barcelona:
Casa
Trinxet,
(ja
desapareguda)i tres grans quadres per
al menjador del Gran Hotel de Palma,
projectat per Domènech i Montaner:
tres marines de la costa mallorquina.

103. Nonell
pintura

Dedica deu anys a la decoració mural
de la Casa Trinxet dissenyada per
Puig i Cadafalch: “El Gorg Blau” i “La
Vita”; els esbossos dels dos vitralls
d‟inspiració vegetal son dels més
celebrats dels vitralls catalans.

1905-1913

Els anys de Reus i l‟Aleixar. L‟esclat
de la mirada.

1905-1907

Pintant a Sa Calobra va tenir un greu
accident, a causa del qual va haver de
ser traslladat a la península. És internat
a l‟Institut psiquiàtric Pere Mata de
Reus l‟11 de gener de 1905.

1906
1908-1910
104. Pablo Picasso
menú Quatre Gats
Barcelona, 1899-1900

Música
Lluís Millet, va composar l‟himne de
l‟Orfeó.
Joan Maragall: El Cant de la Senyera.
Amadeu Vives: L‟emigrant, amb lletra de
Joaquim Verdaguer i La Balanguera, de
Joan Alcover.
Enric Morera, sardanes molt populars
com: La sardana de les monges, La Santa
Espina, d‟Àngel Guimerà i L‟Empordà, de
Joan Maragall.

Pinta els paisatges de l'Aleixar i
Maspujols, (Tarragona).
Estades a Montserrat.

1909

Mostra individual de gran envergadura
a Barcelona.

1913

Per raons familiars, es trasllada a
Mollet del Vallès.

1914-1921

1902-1911
1905-1908
1891
107. Venedor de taronges

114. Balcó de La Pedrera

Hospital de Sant Pau
Palau de la Música Catalana
S‟aproven les ordenances municipals,
pensades des de l‟Eixample, que
redueixen les jerarquies d‟alçària dels
pisos i altres:

116. Lluís Domènech i
Montaner
Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau

1898

S'amplia la fàbrica de l'Aiguacuit (o
fàbrica de la pudor), situada en terrenys de
la quadra d'Enveja, entre la carretera de
l'Arboç, el camí vell de Cubelles i el torrent
de la Ramusa (Sant Joan). S'hi fabricava
cola adhesiva i era propietat de Casimir
Font i Gumà.

1899

El 18 de febrer explota una caldera a la
fàbrica Santacana i Cia, causant nou ferits.

1900

El mes d'agost es constitueix la Societat
de Peons de Paleta.

1900-1901

Després de tancar se subhasta la fàbrica
del c/ de l'Aigua, Samà, Bresca i Cia.

1901

"El Centro Teórico y Práctico de Artes y
Oficios" esdevé “la Escuela Superior de
Industrias” fins el 1907 i “la Escuela
Industrial” fins l‟any 1926.

1902

11. El dia 11 de setembre s'inaugura la
fàbrica italiana Productos Pirelli, S.A. en
un moment de decadència econòmica i
social important: crisi financera, plaga de la
fil·loxera, pèrdua dels mercats colonials
per a les empreses tèxtils, fallida de
diverses empreses ferroviàries. Quatre
mesos després (29 de gener de 1903) es
constitueix
la
"Sociedad
Obrera
Constructora de Cables Eléctricos de
Villanueva y Geltrú". L'any 1907 ocupava
uns 400 treballadors. Ha estat i és una
gran font de treball per al proletariat de la
comarca. El setembre de 1913 el "Diario
de Villanueva" deia que era la més gran de
l'Estat en el seu ram.

Els enginyers militars i de camins, dedicats
a les grans obres de fortificació i obres
públiques,van portar la difusió del que es
feia a Europa i a Nord Amèrica amb el nou
material.

109. Cala encantada
Mallorca

1893

111. Al·legoria. Esbós per
al menjador petit de la
Casa Trinxet
Barcelona

Francesc Macià i Llussà, (Vilanova i la
Geltrú 1859 - Barcelona 1933) capità
d‟enginyers i després president de la
Generalitat, va ser el primer a Catalunya
en construir amb formigó armat: obres
auxiliars per a instal·lacions agràries i
industrials. Soci de la primera empresa
espanyola que construí amb la patent
Monier.
En la construcció d‟edificis i vivendes, va
trigar més a usar-se, perquè el sistema de
construcció català de maó, encara es va
estendre en el temps.

1898

Casa
Gener.
Modernista.
Rambla
Principal, 104. Edifici residencial. Autor:
Ubaldo Iranzo Eiras. Façana amb un ampli
repertori de solucions modernistes: els
estucs amb motius florals, la ceràmica
vidriada, el ferro forjat. L'element més
rellevant és la tribuna, amb estructura de
ferro i vidres emplomats. Actualment és
una granja amb forn de pa.
117. Francesc Macià
122è President de la
Generalitat de Catalunya

1905

Entre l'any 1904 i 1905. S'inaugura la
fàbrica de teixits de Francesc Navarro.
Estava situada a la rambla Pirelli
cantonada c/ Anselm Clavé.

1902

De nou a l‟Aleixar: “Vista de l‟Aleixar”.
112. Vitrall

1907

Orfeó Vilanoví. Carrer de l‟Església, 14.
Autor: Gaietà Miret. Vinculat a sectors del
moviment obrer i catalanista. El 1909,
l'empresari tèxtil, mecenes local i melòman
Josep Ferrer-Vidal i Soler va sufragar la
construcció de l'edifici de la seu social. A la
façana, pintada en color rosat, hi destaca
l'esgrafiat amb el nom de l'entitat i motius
florals, damunt del qual hi ha esculpit
l'escut de la vila. Va ser restaurat el 1989.

S‟inaugurà a Catalunya la fàbrica de
Castellar de N‟Hug: empresa Asland, que
va fundar també Uralita per a la producció
de fibrociment, (ciment pòrtland +
amiant).Feien principalment material per a
cobertes, tubs de desguàs i dipòsits.

1910

Mica en mica es va anar substituint la calç
pel ciment, als morters.
Josep Puig i Cadafalch, amb obres
d‟accent gòtic tardà i elements del barroc
popular català, també molt representatiu:
113. Vista de l‟Aleixar

1903-1905

1890

1895

120. Reglament paletes

121. Logo Pirelli

122. Productos Pirelli, S.A.

123. Casa Gener

Casa Ametller, Casa de les Punxes.

124. Orfeó Vilanoví

La vila te 11.971 habitants, en 3.056 llars.
El dia 3 d'abril l'empresa Eléctrica
Villanovesa va obrir unes oficines a la
plaça de la Constitució núm. 3, per atendre
els abonats del fluid elèctric.

118. Josep Puig i Cadafalch
Casa de les Punxes

1910-1919

Conjunt de Ribes Roges. Passeig de
Ribes Roges i carrers adjacents. Conjunt
urbanístic. Es va urbanitzar la façana
marítima que dóna a la platja de Ribes
Roges. Hi ha un conjunt de torres
d'estiueig de tipus noucentista, obres dels
arquitectes Domènec Mansana, Pollés i
Ramon Freixe, entre d'altres. S'urbanitzà
tot el sector de la platja convertint la vila en
un important centre d'estiueig.

1911

Pòsit Nou. Passeig Marítim, 63. Edifici
públic. De l'edifici original només es
conserva la façana, la resta va ser
enderrocat el 1978 i es va convertir en una
cafeteria. De la façana cal destacar-ne els
tres grans finestrals de punt rodó que
s'obren al primer pis, separats per pilastres
amb capitell jònic, revestides de ceràmica.

105. Riquer
cartell

1912

125. Casa a Ribes Roges

126. Pòsit Nou

Entre el setembre i el desembre l'empresa
Energia Elèctrica de Catalunya passa a
ser propietària de la "central" elèctrica, i
començà a estendre una xarxa de
distribució d'electricitat.

127. Fanal

Modernisme
Cristòfol Almirall, regala la finca a la seva
filla Lluïsa Almirall i la Casa Mir passa a
anomenar-se Casa Brunet o Cal Rei, nom
i sobrenom de la família del gendre. Ell
marxa, amb la seva esposa, a viure a
Cuba, on ja hi havia estat abans.
En l‟escriptura de donació es fa
l'aclariment que la finca està formada per
la unió d'altres dues que s'esmenten.

119. Casa de Santa Teresa

Pèrdua de les colònies de Cuba i Filipines.
Primera fàbrica a Espanya, per a la
fabricació del ciment Pòrtland, a TudelaVeguin, (Astúries).

Els anys del Vallès. Temps de canvis.

1889-1916

L‟any
2005,
després
de
llargues
negociacions, l‟empresa es trasllada a un
nou espai industrial que va des del camí
d‟accés a les caves Jaume Serra fins al
límit amb la Masia en Notari.

Josep Nicolau, enginyer, va assajar el
revestiment amb formigó de perfils
metàl·lics.
110. Fragment de la
decoració del menjador
petit de la Casa Trinxet
Barcelona

Casa de Santa Teresa. Eclèctica.
Avinguda
Víctor
Balaguer.
Autor:
Bonaventura Pollés Vivó. Era la residència
del polític i humanista Víctor Balaguer en
les seves estades a la vila. Hi ha un bust
emmarcat de santa Teresa en honor a la
seva mare. Està ubicada dins el mateix
recinte de la Biblioteca Museu. Allò que
singularitza l'edifici són les franges
horitzontals roges i blanques.
La fil·loxera arruïna les vinyes.

El ciment Pòrtland te una gran importància
per a la indústria de la construcció. Al
començament només es fa formigó en
massa, principalment per a obres
públiques; més endavant treballant amb el
ferro començarà la construcció amb ciment
i formigó armats.

108. Els Quatre Gats
Barcelona

Modernisme

1890

115. Gaudí
balcó de La Pedrera

Restaurant de l‟Exposició Universal

1. Planta baixa: 4 m
2. Altres plantes: 2,8-3 m
3. Volada de balcons: 1,5 m a totes les
plantes
4. Es permeten les tribunes i cossos volats
5. Cambra d‟aire del terrat: de 0,4 a 1,2 m

A Santa Perpètua de Mogoda, que
pinta una magnífica sèrie d‟obres.

1915

Casa Batlló

Les noves tendències que planteja Gaudi,
es basen en un continu arquitectònic: la
continuïtat de les parets passa a ser el
sostre i tot treballa alhora.

1888

13 de juny. Els Quatre Gats a
Barcelona.

1889

Colònia Güell

Lluís Domènech i Montaner, se‟l
considera un
dels precursors de
l‟arquitectura moderna, potser en segon
lloc:

23 d‟abril. La Colla del Safrà, grup de
joves pintors participa amb èxit a la III
Exposició de Belles Arts i Industries
Artístiques; Mir porta dues obres:
“L‟hort del rector” i “Venedor de
taronges”.

Gran obra sobre la Sagrada Família,
“La catedral dels pobres”.

Cartellisme
Molt relacionat amb la pintura modernista:
Ramon Cases
Riquer
Adrià Gual
Literatura
Poesia
Joan Maragall, temes del poble: La vaca
cega, Oda a Espanya, Cant espiritual.
De l‟escola mallorquina:
Miquel Costa i Llobera
Joan Alcover
Teatre
Santiago Rusiñol, satiritza els Jocs
Florals i la política colonial: Els Jocs
Florals
de Camprosa i L‟heroi. L‟auca del senyor
Esteve, novel·la que retrata la petita
burgesia de Barcelona, es va portar
després al teatre.
Adrià Gual, creador del Teatre Íntim, que
donà a conèixer el teatre europeu
d‟enguany: obres de Maeterlinck i d‟Ibsen.
Revistes
L‟avenç, primera plataforma modernista.
Ibsen, Nietzsche i Wagner, van ser els
símbols culturals de les noves tendències.
Pèl & Ploma, representà la unió de les
arts i de les lletres
Joventut

La Sagrada Família

106. Sol y sombra

Desconsol,

Pintura
Amb influències impressionistes de
París:
Ramon Casas:retrats i escenes de la
societat.
Santiago Rusiñol,artista polifacètic.
Alexandre de Riquer, també il·lustrador
de llibres.
Joan Brull, crea l‟univers melangiós
característic: fades, flors i noies vaporoses.
Joaquim Mir, impressionista.
Isidre Nonell,“el pintor de les gitanes”,
desenvolupà temes socials.

de1883
1898-1917

La comissió compra la pintura "Sol y
sombra" per 500 pessetes. Marca l‟inici
del seu reconeixement.

Arts decoratives
Gaspar Homar: mosaics, esmalts,
mobles i marqueteries.
Germans Masriera: porcellanes i joies.
Casa Navàs, Reus: vitralls.

1889-1916

Antoni Gaudí, el més notable dels
arquitectes modernistes, crea un estil
propi:

La Colla del Safrà. A Barcelona.

Es va fundar l‟Associació Wagneriana,
impulsada per Joaquim Pena, traductor
de les òperes de Wagner, compositor
alemany; va tenir molta acceptació la seva
obra musical i nacionalista.

Modernisme

1889-1916

Festes

S‟inaugura a Barcelona la cerveseria “Els
Quatre Gats”. Hi havia Ramon Casas i
Santiago Rusiñol.

Escultura
Josep
Llimona:
El
Monument al Dr. Robert.

Impressionisme

Cristòfol Almirall, (1827-1899) torna de
Cuba i a residir a la casa, amb la filla, el
gendre i els nets.

10
1913

El mes de febrer l'empresa Riegos y
Fuerzas del Ebro, S.A. obté el permís per
estendre una nova xarxa de distribució
d'energia elèctrica. L'any 1917 signà un
conveni
amb
l'Ajuntament
per
a
l'enllumenat de la rambla Principal i la
plaça de la Constitució (a Vilanova se la
conegué popularment per la "Riegos", al
Principat era "la Canadenca"). L'empresa
instal•là els tallers, les oficines i els seu
transformador núm. 1 al carrer Llibertat
núm. 105-107, a tocar les vies del tren. Allí
hi romangueren fins el 16 de desembre de
1996. Des de l'any 1952 era propietat de
Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S.A.
(FECSA).

128. Caseta FECSA

L‟edifici, d‟estil modernista, es va construir
entre el 1888 i el 1910. Autor: Daniel
Boixeda.

1915

Cal Juncosa o casa Masip. Historicista.
Rambla Principal, 76. Edifici residencial.
Autor: Gaietà Miret Raventós. Amb
decoració de tipus neogòtic, en sintonia
amb
el
vessant
historicista
del
modernisme. El pis principal és centrat per
una notable tribuna, les columnes de la
qual sostenen el balcó del pis superior.
Casa Girón Solé. Modernista. Rambla
Principal, 38. Edifici residencial. Autor:
Gaietà Miret Raventós. Edifici de planta
baixa i dos pisos caracteritzat per les
formes sinuoses que ornamenten la
façana. El balcó del pis superior sembla
obrir-se des del mig d'una tulipa. La
decoració es complementa amb rajoles de
ceràmica.
Casa Renard. Modernista. Rambla
Principal, 114. Edifici residencial. Autor:
Josep M. Miró Guibernau. També
coneguda com casa Magriñà. Té una
original estructura amb la façana
enretirada i un cos més avançat, alineat
amb el carrer, que conforma un petit pati
tancat al seu costat. Aquest cos està
coronat amb una cúpula d'escames de
ceràmica. El coronament, sinuós, és de
maó vist, a joc amb la decoració de les
portes i finestres i les cartel·les de la
tribuna.

1916-1919

129. Cal Juncosa o casa
Masip

130. Casa Girón Solé

Es construeixen els tallers de la RENFE.
Se'ls coneixerà com el “Recorrido". Al
1917 comencen la seva activitat i l'any
1920 hi treballaran 354 persones.
131. Casa Renard
Museu del Ferrocarril, s'ubica dins unes
valuoses instal•lacions de patrimoni
industrial, a l'antic dipòsit de locomotores
de vapor. Del conjunt d'edificis que el
formen, el més emblemàtic és la Rotonda
on s'hi guarda una de les col•leccions de
locomotores de vapor més importants
d'Europa (des de la més antiga d'Espanya
fins la darrera que va funcionar) i altres
elèctriques i dièsel, així com diversos
vehicles (el primer Talgo que va funcionar
o petits automotors) i cotxes de viatgers.

1916-1921

Can Pahissa. Modernista. Rambla de la
Pau, 46. Edifici públic. Autor: Josep M.
Miró Guibernau. L'edifici modernista més
notable de Vilanova. Va ser construït
promogut per Sebastià Soler Miró,
retornat de Xile on s'havia enriquit amb el
comerç de guano. És espectacular el
vestíbul, amb una composició de fantasia
basada en formes sinuoses i ovoïdals, així
com els vitralls policroms de la lluerna del
saló o el jardí, amb el seu mirador rocallós
on hi figura el nom del propietari.
Actualment és un casal d'avis.

132. Dipòsit de locomotores
de vapor

133. Museu del Ferrocarril

134. Can Pahissa

11
a partir
del 1906

a partir
del 1906

Noucentisme
Intent de síntesi entre el nacionalisme de
la Renaixença i l‟universalisme del
Modernisme. Creu en la capacitat humana
de crear un ordre per sobre de les forces
de la natura.

1911

1914-1917

Comença el procés per a la creació de la
Mancomunitat de Catalunya d‟Enric Prat
de la Riba.
Mancomunitat de Catalunya, plataforma
política nacionalista. En temps de Prat de
la Riba, va fer costat al Noucentisme, que
va tenir en Eugeni d'Ors el més destacat
dels ideòlegs.

Escultura
Josep Clarà: La Deessa, Plaça de
Catalunya a Barcelona, va ser moralment
polèmica.
Arístides Maillol, classicisme
mediterrani.
Enric Casanovas.
Manolo Hugué.
Pintura
Joaquín Torres Garcia, relacionat amb
les obres de la Mancomunitat.
Joaquim Sunyer, paradigma de l‟època,
elabora una síntesi pròpia a partir de les
lliçons de modernitat de Cézanne.
Josep Obiols.
Xavier Nogués.
Música
Isaac Albéniz i Pascual (Camprodon
1860 - Kanbo, França 1909), va ser un
gran compositor i intèrpret de piano català.
No solament es va dedicar a la música per
a aquest instrument: també va escriure
obres per a teatre, sis òperes (més una
d'inacabada i tres d'esbossades) i més de
dues dotzenes de cançons, així com
diversos temes orquestrals i de cambra.
Enric Granados i Campiña (Lleida 1867
- Canal de la Mànega 1916), va ser un
compositor i pianista català. És conegut
per la seva obra pianística, especialment
per la suite Goyescas (1911), en què va
basar l'òpera del mateix nom. Va crear
l'escola de piano a Barcelona, que ha
produït figures tan rellevants com Frank
Marshall i Alícia de Larrocha. Va morir en
el naufragi de la nau Sussex, al Canal de
la Mànega, en ser torpedinada per
l'armada alemanya en el transcurs de la
Primera Guerra Mundial.
Manuel de Falla y Matheu (Cadis 1876 Alta Gracia, Argentina 1946), fou un
compositor andalús de música clàssica.
Amb els catalans Isaac Albéniz i Enric
Granados seria el tercer dels noms que
conformen la gran trilogia del nacionalisme
musical espanyol. Fou també un dels
primers compositors d'aquesta tradició que
es va donar a conèixer a tota Europa i
Amèrica, superant l'aïllament de la música
hispana des del segle XVIII.
Eduard Toldrà i Soler (Vilanova i la
Geltrú 1895 - Barcelona 1962), músic i
compositor, va ser una de les figures més
importants de la música catalana de mitjan
segle XX, especialment per la seva
importantíssima tasca com a director de
l'Orquestra Municipal de Barcelona. Hom
l'ha considerat el gran arquitecte del
renaixement musical català dels anys 20.

1927

1917

Obté la primera medalla, a l‟Exposició
Nacional de Belles Arts de Madrid.

1918

Caldes de Montbui.

1921

Es casa a Vilanova i la Geltrú amb
María Estalella, de 39 anys; ell en tenia
48.

1917-1929

135. Eugeni d'Ors
efígie per F. Marès (1963)

1922-1940
1922

Constitució de la Mancomunitat; aquesta
any va crear el Servei Geogràfic i un
Servei Geològic per a la realització del
Mapa de Catalunya escala 1:100000.

1917-1925

Esclata a Europa la Primera Guerra
Mundial.

Neixen les primeres grans empreses
constructores modernes.

Els anys de Vilanova i la Geltrú.
Retorn al realisme.

Canvi de relacions dels agents del sector
de construcció.

S‟instal·là a Vilanova i la Geltrú.

136. Josep Clarà
La Deessa
plaça de Catalunya
Barcelona

Homenatge popular a Vilanova i la
Geltrú, com a desgreuge per no haverli estat concedida la medalla d‟or de
Belles Arts.

Textos tècnics, sobretot relacionats amb
les estructures.

Cases de Sant Cristòfol. Noucentistes.
Pujada del Far de Sant Cristòfol. Conjunt
urbanístic. A partir d‟aquest any es va
urbanitzar amb diverses torres d'estiueig,
la zona compresa entre el far i l'ermita de
Sant
Cristòfol,
coincidint
amb
la
urbanització de la platja.

1923

12.

1922

Edifici de viatgers de l‟Estació de França,
de Pedro Muguruza, arquitecte.

1923

Cop militar i dictadura de Miquel Primo de
Rivera, capità general de Catalunya, amb
la col•laboració del Foment del Treball
Nacional.

1924

Coberta de l‟Estació de França, d‟Andreu
Montaner i Serra, enginyer.

1926

1929

Mor Antoni Gaudí, arquitecte. Hi ha
historiadors que donen aquesta data com
a final del Modernisme.

L‟any 1995 el centre participà activament
en la creació del Consorci Xarxa Local,
amb el qual va accedir a diferents
programes europeus. L‟any 1999 es
constituí el Departament Aeronàutic, i dos
anys més tard participà en la fundació de
la Asociación de Centros de Formación
Aeronàutica, associació de caire estatal al
voltant de la formació de Tècnics de
Manteniment d‟Aeronaus.

144. Pedro Muguruza
Estació de França
2006

Crisi
del
sistema
capitalista
internacional, que comença als Estats
Units: Divendres negre de la Borsa de
Nova York. Afecta a tots el països
capitalistes i a Alemanya la forta inflació i
l‟atur obrer, afavoreix el nazisme.
Exposició Internacional a Barcelona.

Actualment,
també
col·labora
projectes de l‟Eix Diagonal.

1925

145. Josep Goday
entrada jardí botànic
Marimurtra
Blanes

146. Exposició Internacional
Barcelona

La Papelera Catalana de José Aloy.

Rehabilitada a finals dels anys 80,
mitjançant diferents escoles-taller, es va
inaugurar el mes de juny de l‟any 1988 el
centre de formació ocupacional que encara
existeix, com a un projecte pilot innovador
que va circumscriure la seva actuació a la
lluita per rebaixar la taxa d‟atur, xifrada, en
aquell moment, en un 18%.

143. Estació de França
1875

Josep Goday Casals: escoles de
l‟Ajuntament de Barcelona, Escola Ramon
Llull.
Rafael Masó: urbanització de S‟Agaró.

137. Joaquim Sunyer
Dos germanes

1920

Obertura de la Via Laietana, per a crear un
centre de negocis.

142. Es casa amb María
Estalella

Noucentisme

1917-1929

Mancomunitat d‟en Puig i Cadafalch.

Rep el primer gran reconeixement amb
l‟antològica que le dedica l‟Exposició
d‟Art de Barcelona, a la sala d‟honor.

Pinta els plafons murals per al Mas
Blau, obra clau de transició cap a la
seva darrera època.

1926

Noucentisme

1914

anys 20

Literatura
Eugeni d‟Ors i Rovira, (Barcelona1881 Vilanova i la Geltrú 1954). Xènius a la
secció Glossari de La Veu de Catalunya,
allà posà en circulació el concepte de
Noucentisme: glosses i articles breus a La
Veu de Catalunya,La ben plantada.
Poesia
L‟activitat literària típicament Noucentista.
Josep Carner.
Jaume Bofill i Mates, (Guerau de Liost).

Noucentisme

1917-1929

1922

1926

“La Escuela Industrial” fins el 1930 serà “la
Escuela Elemental”.

1929

S'inaugura la Calibradora Mecànica.
Estava situada entre el camí de Solicrup i
el costat de llevant dels tallers del
"Recorrido".
També aquest any, s'inaugura el Pantà
de Foix.

La Casa Brunet o Cal Rei, passa a ser la
residència de Joaquim Mir, quan es casa,
a Vilanova i la Geltrú, amb María Estalella i
pren el nom actual de Casa Mir. Hi viu des
d‟aquest any, però la compra l‟any següent
a Lluïsa Almirall, filla de Cristòfol Almirall.
La finca que Mir va comprar consta d'una
casa de planta baixa i dos pisos,
formada a la façana principal per quatre
cossos, amb quatre obertures a cada
planta, i un hort o jardí al darrere. La
façana principal, a l'est, al carrer de Sant
Josep nº 1; al sud, al carrer de la
Fraternitat, a l'oest, cases que tenen
l'entrada pel carrer dels Horts i al nord, al
carrer de l'Ametller i algunes cases.

147. Cases de Sant Cristòfol

148. Logo La Paperera

Cal tenir en compte que no era habitual
que un pintor pogués tenir una residència
com aquesta. Era una mansió àmplia i
còmoda
que
va
reformar,
fent
modificacions internes per adaptar-la a les
seves conveniències i al seu gust. Obres
menors, executades pel contractista local
Joan Garí Lloveras; millores en la fusteria
i en la decoració interior.

149. La Paperera

Llavors només hi vivien el matrimoni i una
noia de servei, que usaven el primer pis i
la planta baixa. Al segon pis hi havia dos
habitatges que estaven llogats. A l'interior
de la casa, va adaptar espais: un rebedor i
un menjador a la planta baixa per rebre
invitats,
(possiblement
abans
eren
dependències auxiliars: cotxeria, celler o
altres); al primer pis, una o dues sales
d'exposició d'obres seves, que mostrava
als visitants i possibles clients i de pintures
i escultures d'artistes coetanis, (col·lecció
privada); anys més tard, una biblioteca
amb xemeneia a la planta baixa.

amb

S'inaugura la fàbrica de ciment del Griffi,
sota la raó social de Materiales Hidráulicos
Griffi S.A, situada a la carretera de
Canyelles, a tocar de l'antiga masia la
Torre de l'Onclet.

Noucentisme

150.Taller de La Paperera

Joan Garí i Joan Ribó, demanen llicències
d‟obres menors: instal·lar l‟aigua, obrir
claveguera i connectar desguàs i construir
cripta per a WC, segons croquis, per a la
finca del carrer Sant Josep, 1.
151. Fàbrica de
ciment blanc
Materiales Hidráulicos
Griffi S.A

1925

Mir demana llicència per instal·lar el gas
al carrer Sant Josep,1.

1927

Taller Mir. L‟edifici complementari. Garí
demana llicència d‟obres majors per fer
una prolongació al carrer Fraternitat de la
casa principal del carrer Sant Josep a
l‟altre extrem del jardí, segons croquis.
Edifici de planta baixa i pis, ambdues de
doble alçada. A la planta baixa magatzem,
garatge i servei domèstic; a la planta pis hi
posà l‟estudi i, a l‟avantsala, una extensa
col·lecció de rajoles catalanes i altres
objectes. L‟autor d‟aquests canvis va ser
l‟arquitecte J. F. Ràfols i Fontanals.

138. Isaac Albéniz
el 1901

Josep Francesc Ràfols i Fontanals,
anomenat „l„arquitecte de la tendresa‟,
dibuixant i pintor, tractadista d‟art,
professor i catedràtic d‟Història de l‟Art a
l‟Escola d‟Arquitectura de Barcelona,
col·laborador de diaris i revistes d‟art
(Themis), crític d‟exposicions i arquitecte
municipal de Banyoles. Va fer la primera
biografia de Gaudí en català, (1928) dos
anys després de la seva mort, i el seu llibre
„El Modernisme i els modernistes‟
(1949) es considera, avui encara, un
clàssic de la matèria. A Vng, reformà la
casa Galzeran (esgrafiats) (1920) i la
façana de la Caixa de Vilanova, (1919).
Jardí. Es tanca al carrer Joaquim Mir,
originàriament carrer Fraternitat, amb un
mur de tapial. El model més representat a
l‟obra vilanovina del pintor. Hi tenia un hort
i un petit zoològic. També hi tenia arbres
de tota mena (xiprers, perers, codonyers) i
plantes, algunes de floració d‟impacte
portades expressament de França. Un
jardí exuberant, sensual, paradisíac, amb
canvis de colors i de formes. També hi
havia un hortet pel consum familiar, amb
un hivernacle on l‟esposa hi guardava la
col·lecció de cactus, una font amb una
escultura clàssica, un antic safareig amb
teulada de bigues de fusta sobre pilars de
pedra i plantes enfiladisses, una pèrgola,
un estany i un pou.

139. El pelele
Francisco de Goya
inspirà la peça per a piano
Goyescas
d‟Enric Granados

Generació d‟or de les lletres espanyoles.

El propietari demana llicència d‟obres
menors, per convertir en portal una
finestra, edifici principal, c/ Sant Josep,1.

140. Manuel de Falla
d‟infant, disfressat

141. Eduard Toldrà
escultura al Palau de la
Música Catalana

1928

Mir demana eixamplar una finestra a la
façana de la casa principal del carrer
Fraternitat.

1929

Mir demana permís d‟obres per
enderrocar la tanca del jardí de tapial i
construir una façana d'arcs de punt rodó,
obra de l‟arquitecte J.M. Miró i
Guibernau, segons croquis. L‟adreça que
hi consta és Fraternitat/Sant Josep, 1.
Josep Mª Miró i Guibernau, arquitecte
municipal de la vila, cap de servei
d‟arquitectura del Departament de Cultura
de la Generalitat. A la vila va fer: la Casa
Renard, (1915), Can Pahissa, (1916),
projecte d‟urbanització Ribes Roges,
(1917), projecte de l‟Escola Politècnica
Superior, (1930), que es va encarregar al
constructor
Anton
Nicolau,
Escola
Pompeu i Casa Salomé Oliver, (1932),
Mercat del Centre, (1935) i reformà
l'interior de l‟Hospital de Sant Antoni
Abat, del segle XV, (1970).

152. Joaquim Mir
„El jardí del pintor‟
(façana interior de la casa)

153. Joaquim Mir
„El jardí del pintor‟
(façana interior del taller)

154. Taller Mir
façana principal i part de la
tanca del jardí
2010

155. Taller Mir
façana interior
2010

156. Ornament original a la
façana interior del taller (jardí)
2010

157. Rajoles catalanes
d‟en Mir
1967

158. Tanca del jardí
croquis

159. Joaquim Mir
„El jardí del pintor‟
(tanca original del jardí)

160. Tanca del jardí
2010

12
Avantguardisme

segle XX

De inspiració mediterrània (en el
Renaixement italià), contra el Modernisme
i el Noucentisme; d‟arrel nòrdica i
anglosaxona, de caire informal i rebutjant
les normes estètiques anteriors, neix
l‟anomenat Avantguardisme, amb el
Cubisme, el Futurisme, el Dadaisme i el
Surrealisme.

1930-1936

Las mirades de Mir, el presenta com a
director de cine aficionat. Las pel·lícules
son de la col·lecció privada del seu fill.

1930

Rep la medalla d‟or de Belles Arts, pel
conjunt de la seva obra. A Vilanova i la
Geltrú li fan un banquet d‟homenatge.

1932 i 1934

Literatura
Josep Mª Junoy, revista Trossos.
Poesia
Joan Salvat-Papasseit.
J. V. Foix.

Federico
Garcia
“Romancero gitano”.

1932

Lorca:

1932-1934
1936

pel·lícula

162. Dalí
Teatre-Museu
Figueres

publica

Completat el Diccionari general de la
llengua catalana, de Pompeu Fabra.

1939

1936-1939

Pinta a Montserrat.

Amb l‟inici de la Guerra Civil, es tanca a
casa seva.

1. Planta lliure.
2. Façana no portant.
3. Finestra allargada em vertical.
4. Terrat pla i verd.
5. Edifici sobre pilots.

El tema de la seva pintura es redueix als
quatre carrers més propers; les millors
obres son les del seu jardí.

Tot això és possible gràcies a les noves
estructures de pilars i sostres plans d‟acer i
al formigó armat.

165. Els Sants Obradors
Montserrat

Pinta a Gualba.

1931
166. Olesa de Bonesvalls

La Guerra Civil va irrompre en la
tendència normalitzadora de la llengua
catalana, però també propicià un esforç
renovat.
També malauradament, l‟exili dels
intel·lectuals
i
artistes
més
progressistes, compromesos amb la
República: Pompeu Fabra, Pere Bosch i
Gimpera, Lluís Nicolau d‟Olwer,Carles
Riba, Pau Casals, Josep Lluís Sert, Xavier
Benguerel, Joan Oliver, Mercè Rodoreda,
Pere Calder, Avel·lí Artís-Gener i tants
d‟altres.

1932

163. Pau Gargallo
Genet de la Porta del
Marató
Estadi Olímpic de Montjuïc
Barcelona

1933-1934

Projectes urbanístics avançats, frustrats
pels esdeveniments:
La Ciutat del Descans, a la costa del
Baix Llobregat.
Pla de Barcelona, d‟en Macià.
Pla Regional de Catalunya.

167. El jardí del batlle
Alforja

Cartellisme
La Guerra Civil propicia una creació
important de cartellisme, (Sindicat de
Dibuixants) i fotografia,(Agustí Centelles).

1934

El dia 7 d‟octubre, capitulació del President
Companys.

1936

Guerra Civil espanyola.

1932-1934

168. Sant Miquel del Fai

Casa Bloc, edifici de vivendes.

1934-1936

Dispensari Central Antituberculós de
Barcelona.

1937

En col·laboració amb l‟arquitecte madrileny
Luis Lacasa, el Pavelló de la República
de l‟Exposició Universal a Paris, on
s‟exposen: el Guernica de Pablo Picasso,
el Pagès català i La Revolució de Joan
Miró, La Font de Mercuri de Calder,
l‟escultura El poble espanyol té un camí
que porta a un estel d‟Alberto i la
Montserrat de Juli González.
Després de la Guerra Civil, Sert s‟instal·là
als Estats Units.

169. Las Medes

170. Afores d'Andorra

171. Ermita de Sant Joan
Vilanova i la Geltrú

172. Canyelles

.

Escola Pompeu Fabra. Racionalista.
Carrer Sant Pius X. Edifici públic. Autor:
Josep M. Miró Guibernau. És de planta
rectangular, amb un cos central sobresortit
i dos cossos laterals, amb patis al voltant.
Projectat amb criteris racionalistes, hi
perviu
un
llenguatge
noucentista
d'inspiració clàssica en alguns elements
decoratius.

1933

El dia 10 de març la fàbrica de Cal Ganeta
pateix un gran incendi.

1935-1941

Mercat del Centre. Racionalista. Plaça
Mercat / Plaça Soler i Carbonell. Edifici
públic. Autor: Josep M. Miró Guibernau.
Edifici construït mercès a la donació de
Cristòfor Solé i Carbonell, que havia
retornat d'Argentina l'any 1928. Va ser
remodelat el 1999. Anteriorment el mercat,
conegut com el Mercat de la Verdura,
estava situat a la plaça de les Cols.

1936

S'inaugura la fàbrica de filats i teixits de
Josep Font i Vilaseca, ubicada entre la
rasa Miquelet i l'inici del camí vell de
Cubelles. Se la coneixerà com la fàbrica
Nova.

173. Situació Casa Bloc

Racionalisme

1930

En Mir, diu sovint que vol fer un museu de
la seva gran casa del poble i que pensa
deixar-la a Vilanova. En mires a això ha
portat de Madrid una escultura, (segons
diu, un marbre francès del XVIII) per a la
font i ja està emplaçat. Ha portat també un
quadret del "maestro" Muñoz Degrain.

1933

Mir demana permís d‟obres per fer obrir un
petit portal sota les arcades de la tanca
del jardí, pel carrer Fraternitat.

176. Casa Salomé Oliver

181. Joaquim Mir
„El jardí del pintor‟

177. Escola Pompeu Fabra

182. Font del Jardí
sense l‟escultura
2010

178. Mercat del Centre

183. Portal sota les arcades de la
tanca del jardí
2010

El dia 21 va començar la destrucció i
saqueig de les tres esglésies parroquials.
Un conegut dirigent anarquista, en Ricard
Mestre, va impedir que un nombrós grup
d'exaltats destruís el retaule de la Geltrú.

174. Josep Lluís Sert:
Casa Bloc

S'inicia
un
procés
d'incautació,
socialització o municipalització dels serveis
públics i també de les grans empreses.
També es col•lectivitzaren diferents
serveis o subministraments de productes
bàsics com el del pa. Ordre d'incautació de
la fàbrica Pirelli.
175. Pavelló de la República
Espanyola a París (1937)
reproducció a Barcelona
1992

1930-1939

180. Font del Jardí
amb l‟escultura

El dia 20 de juliol es va calar foc al
Registre de la Propietat i s'intentà fer el
mateix amb el Registre Civil, no
s'aconseguí per la intervenció de Martí
Torrents, aleshores Jutge municipal.

Josep Lluís Sert:

1932-1936

Es constitueix la Cooperativa d'Energia
Elèctrica de Vilanova, que començarà les
seves activitats el juliol de 1934.
Casa Salomé Oliver. Eclèctica. Rambla
Principal, 80. Edifici residencial. Autor:
Josep M. Miró Guibernau.
Edifici
promogut per Joan Fabré Oliver com a
domicili particular. A la seva façana hi
destaca la finestra-fornícula neobarroca
que centra el primer pis.

A Espanya la Segona República.
Els efectes de la crisi a Catalunya, que es
va recuperant els següents dos anys, amb
molt de moviment polític.

El 17 de juliol es constitueix la secció
Ferroviària del Sindicat Únic de Vilanova i
la Geltrú, a la que segueixen la secció de
M.H. Griffi, S.A. (12 d'agost), secció de
Productos Pirelli, S.A. (16 d'octubre) i la
secció de la Construcció (12 d'octubre).

La vila te 16.400 habitants, en 4.449 llars.

El dia 14 d'abril el Vilanoví Francesc Macià
proclamava a Barcelona la República
Catalana com Estat integrant de la
Federació Ibèrica, que es convertiria al cap
de tres dies en la Generalitat de
Catalunya.

1933

Racionalisme

“La Escuela Elemental” fins al 1945 serà
“el Centro de Formación Professional”.

Cinc punts de l‟arquitectura moderna:

Participa a la Biennal de Venècia, amb
vàries distincions.
Pinta a Andorra, en dues etapes.

1930

Es
caracteritza
per
les
formes
geomètriques simples: la recta, el quadrat,
el rectangle, el paral·lelepípede; nuesa i
objectivitat de la forma, amb una lleugera
expressivitat de les superfícies per la
textura i el color; materials industrials,
contrastant amb la natura; accents de
tècnica i arquitectura catalana; porta els
espais interiors a l‟exterior.

El matrimoni Mir/Estalella, va adoptar un
fill, en Josep.

És detingut durant quatre dies, degut a
l‟ambient que es vivia a l‟època. L‟hi
afectà de manera especial la salut.

Creació del grup ADLAN, Amics de l‟Art
Nou: exposicions d‟art de tot tipus.

Caiguda de la dictadura militar del General
Primo de Rivera.

1930-1939

Creació del Grup d‟Arquitectes i Tècnics
Catalans
per
al
Progrés
de
l‟Arquitectura
Contemporània:
GATCPAC a Catalunya, GATEPAC a
Espanya,amb influències de Le Corbusier
i de la Bauhaus.

Exposa a Londres, París, Buenos Aires
i Washington, entre moltes altres ciutats.

1931

Luis Buñuel: estrena la
surrealista “Un chien andalou”.

1930

164. Pel·lícula J. Mir

161. Joan Miró
Cavall, pipa i flor vermella

Escultura
Escultures en ferro:
Juli González.
Pau Gargallo.

Racionalisme

1930-1939

Passa setmanes i mesos en contacte amb
la natura: a Montserrat, Alforja, Miravet,
Costa Brava, Andorra, Gualba...

Pintura
Impulsors del Surrealisme:
Joan Miró.
 Salvador Dalí.

1928

Avantguardisme

segle XX

1939

184. Escales del portal sota
les arcades
2010

El dia 21 de gener les tropes dels general
Yagüe, ocupen la ciutat. El dia 1 d'abril
Franco dóna per acabada la guerra.
179. Desplaçats de la guerra

13

1940-2010

1949

Darreres corrents
Leonora Milà i Romeu (Vilanova i la
Geltrú 1942) pianista i compositora
catalana. Deixeble de la pedagoga Maria
Canals, rep el qualificatiu de "nena prodigi"
gràcies als dos concerts que ofereix al
Palau de la Música Catalana interpretant,
amb només sis anys, obra pròpia i el
concert per a piano i orquestra KV 488 de
W. A. Mozart acompanyada per l'Orquestra
Ciutat de Barcelona.
Té més d'una trentena de discos publicats,
ja sigui com a solista o acompanyada per
grups orquestrals, amb un repertori basat
en obres de grans compositors europeus.
També ha actuat com a solista de les més
importants orquestres internacionals, com
la
London
Philharmonic
Orchestra,
Liverpool Philharmonic Orchestra, Hong
Kong Philarmonic, Orchestre de la Suisse
Romande, Orchestre National de l'Òpera
de Monte-Carlo, Orquesta Sinfónica y Coro
de RTVE, Orquestra Simfònica de
Barcelona i Nacional de Catalunya, Manila
Symphony
Orchestra
i
Central
Philharmonic of China, entre d'altres.

1981

Joan Ill (Vilanova i la Geltrú 1954) pintor.
El 2004 es trasllada a Barcelona.
Actualment treballa a la seva darrera sèrie
„Efectes Personals‟. Treballa amb imatges
improvisades captades amb un telèfon
mòbil, ampliades, escanejades i impreses
sobre tela de polièster. La importància del
suport del quadro, les transparències i els
cosits de les teles son la base del seu
treball. Apostant per la investigació dins de
l‟àmbit pictòric, a partir del any 2000
versatilitza els seus llenguatges expressius
amb el vídeo i la instal·lació, recursos que
combinarà amb la pintura en algunes
ocasions.

Darreres corrents

1940-2010

1940

27 d‟abril. Mor a Barcelona. Durant la
postguerra, el desafortunat incident que
l‟obliga a ingressar a la presó i passar allí
uns dies, el desmoralitza tant que
precipita la malaltia renal, que li causarà
la mort.

1950

Homenatge pòstum que li dedica el
Foment Vilanoví, en el 10è aniversari de
la seva mort, amb la primera exposició
antològica de la seva obra.

1967

Mor la seva esposa, Maria Estalella.

185. Leonora Milà

1940-1958
1945
1948-1955
1951

Josep Mir i Estalella, fa donació a la
Biblioteca Museu Víctor Balaguer d'una
pintura del seu pare ‟L'ermità de Sant
Blai'.
186. Leonora Milà

1973
1990-2011

Es traslladen les despulles del pintor al
cementiri de Vilanova i la Geltrú.
Hi ha constància de la subhasta de 341
obres de l‟artista, 103 dibuixos i
aquarel·les, 225 pintures i 11 gravats,
més tres subhastes d‟objectes diversos:





187. Ballet
Tirant lo Blanc
música de Leonora Milà











188. Mon Ecologie
Personnelle Joan Ill












2006

1990 a Espanya 3 obres.
1991 a Espanya 3 obres.
1992 a Espanya 4 obres.
1993 a Espanya 2 obres i al Regne
Unit 1.
1994 a Espanya 1 obra.
1995 a Espanya 1 obra.
1996 a Espanya 8 obres.
1997 a Espanya 6 obres.
1998 a Espanya 8 obres.
1999 a Espanya 26 obres.
2000 a Espanya 17 obres, als Estats
Units 1 i al Regne Unit 1.
2001 a Espanya 20 obres i al Regne
Unit 2.
2002. a Espanya 19 obres i al Regne
Unit 3.
2003 a Espanya 18 obres.
2004 a Espanya 23 obres i al Regne
Unit 2.
2005 a Espanya 16 obres, al Regne
Unit 2 i a Itàlia 1.
2006 a Espanya 23 obres, a Bèlgica 1
i al Regne Unit 1.
2007 a Espanya 19 obres i al Regne
Unit 3.
2008 a Espanya 34 obres, a
Dinamarca 2 i al Regne Unit 5.
2009 a Espanya 26 obres, a Argentina
1, a França 1 i al Regne Unit 2.
2010 a Espanya 26 obres, al Regne
Unit 4, a Argentina 1; a més de joies,
rellotges de butxaca i de polsera,
antiguitats, mobles, llibres, ceràmica,
cristall, marfil, tèxtil, làmpades i algun
document.
2011 a Espanya 4 ...

Francesc Miralles (Tarragona, 1940),
historiador de l‟art i especialista en l‟obra
de Mir, autor de „Joaquim Mir al Camp de
Tarragona‟ (1998) i „Joaquim Mir a
Andorra‟ (2002), edita „Joaquim Mir a
Vilanova‟ una nova aportació al
coneixement sobre l‟artista.

189. L'ermità de Sant Blai
l'Aleixar (Tarragona)

Darreres corrents

1940-2010
Grup R.

1945

"Verso n'architettura organica",
Zevi, (Torí, Itàlia).
"Le Modulor"/"Le Modulor
Corbusier, (París, França).

1940-2010

Bruno
2",

2008

Neix el Grup R: El 21 d'agost, a l'estudi
dels arquitectes Coderch i Valls, i amb llur
assistència i la dels arquitectes Bohigas,
Gili, Martorell, Pratmarsó, Sostres, i
Moragas i Gallissà, es constituí la primera
Junta directiva del Grup R.

Casa Salvador i Bech. Noucentista.
Passeig del Carme,
10-1.
Edifici
residencial. Autor: Eusebi Bona i Puig,
prestigiós arquitecte begurenc. La façana,
d'influència noucentista, presenta una
galeria d'arcs de punt rodó al segon pis i
tota ella està decorada amb esgrafiats de
motius florals i mariners.

195. Josep Antoni Coderch

1959-1968

Escola de Barcelona.

1960

La vila te 25.669 habitants, en 6.399 llars.

1959-1964

La Fundació Maeght de Josep Lluís
Sert.

1972

1969-1977

Helio Piñón i Pallarès (Barcelona).
Albert Viaplana i Veà (Barcelona).
Lluís
Nadal
i
Oller(Barcelona).

S‟incorporen a la UPC les escoles
universitàries
d‟Enginyeria
Tècnica
Industrial de Terrassa (EUETIT) i la de
Vilanova i la Geltrú (actual EPSEVG),
l‟Escola
Universitària
d‟Arquitectura
Técnica de Barcelona (actual EPSEB) y la
Escola Universitària d‟Enginyeria Tècnica
de Mines de Manresa (actual EUPM).

1975
1978-1985
1978

Post-Modernisme.

Model Barcelona.

196. Antoni de Moragas

1986-1992

Jocs Olímpics.
Enric Miralles i Moya (Barcelona).
Alfred Arribas i Cabrejas
(Barcelona).
Carme Pinós i Desplat (Barcelona).

1988
1993-1999

1981

"Deconstructivist
Architecture",
Philip
Johnson & Mark Wigley, (NY, EUA).

197. Lluís Nadal i Oller
Plantes tipus d'habitatge social
INDE (COAC)

1987

Pla Especial i Catàleg. Del PGOU.

1995

Pla Parcial (PP) del Llimonet. Per la
banda oest del Tacó destaca la
urbanització dels sectors del Llimonet que,
un cop acabats, facilitaran les connexions
amb el centre de la ciutat. Aquesta
urbanització, a més a més, implica un nou
tractament de l‟avinguda de Vilafranca del
Penedès.

2001

La vila te 54.230 habitants, en 20.154 llars.

Els 1990s.
Josep Llinàs i Carmona (Barcelona).

2000-2008

Arquitectura Icònica.

2001-2005

Torre Agbar de Jean Nouvel, (Barcelona).
Jordi Badia i Rodríguez (Barcelona).
RCR Arquitectes, (Girona).

2009-2010

198. Josep Lluís Sert
Fundació Joan Miró
Barcelona

Eva Franch i Gilabert (Barcelona).
ReD (Marta Malé-Alemany)(Sant Cugat
del Vallès).
190. Portada llibre
BB Arquitectes (Balanzó & Barceló)
(Barcelona).

2003
191. El Gorg Blau
1911

200. Josep Llinàs i Carmona

193. Paisatge
Joaquim de Cabanyes

2005

Fundació de Prysmian Cables &
Systems, que passa a ser controlada per
The Goldman Sachs Group Inc., que firma
un acord pera la compra de les activitats
de Cables Pirelli & C. S.p.A.

203. Casa Salvador i Bech

S‟acordà anomenar el carrer que travessa
el carrer de Sant Josep, o sigui el carrer
Fraternitat, com de Joaquim Mir.

1971

El fill del pintor, Josep Mir i Estalella,
sol·licita permís per construir uns 50 m²
de mur de 15 cm, com a divisòria del pati
interior. Al número de la finca, ja hi consta
el 5.

1980

Miguel
Martorell
Garau,
com
a
representant, sol·licita permís per refer un
tram de forjat que ha caigut, d‟uns 14 m²,
al seu domicili de la planta segona;
l‟adreça que hi consta és Rambla Sant
Josep, 5.

204. Escola Politècnica
Superior d‟Enginyera de
Vilanova i la Geltrú
(EPSEVG)

202. Lagula Arquitectes, S.L.
Antoni Alonso
Martí Ezquerro
Ignasi López
Manel Morante
Marc Zaballa

2007

Eixample Nord. Amb una superfície de
105 hectàrees, es recullia al Pla General
de 1981; ara s‟inicien els tràmits per al seu
desenvolupament.
Essent
una
part
important del municipi s‟estimà convenient
la realització d‟un concurs d‟idees.

213. Mur divisori del pati interior

214. Façanes interiors Taller
Mir

Es lloga la planta baixa del Taller Mir al
Sr. Josep Serra, per obrir un taller de
lampisteria.

1983

205. Pla Parcial del
Llimonet

La Unió General de Treballadors, (UGT)
compra l‟edifici principal Casa Mir, en una
subhasta per embargament, segons
inscripció al Registre de la Propietat. A la
planta segona hi havia hagut una vivenda
unifamiliar.

1986

Juan Espín Amor, demana llicència
d‟obres per canviar la porta d‟entrada i
arreglar l‟entrada, de la finca del carrer
Sant Josep, 1.

1987

Es ven l‟edifici Taller Mir al Sr. Josep
Serra, que fa reformes per adaptar-lo al
nou ús de vivenda unifamiliar: afegeix una
planta entresol, habilita les golfes de sota
la coberta inclinada, amb sortida al terrat,
(coberta plana) per unes escales, i separa
una part del jardí de la resta del conjunt
amb una lleugera tanca de filferro. Hi viuen
el matrimoni, dos fills i una filla.

206. El Llimonet

Aquestes obres afecten part de les
façanes interiors, (jardí) i posterior,
quedant anul·lada la sortida al terrat de la
planta primera. No hi ha constància que es
demanés llicència d‟obres.

1992
207. Pla Especial Pirelli Mar
Eixample de Mar

Es trasllada la col·lecció de rajoles
catalanes, que el pintor hi tenia al seu
taller, al Museu Municipal Vicenç Ros de
Martorell.

215. Terrat planta 1ª Taller Mir

216. Museu Vicenç Ros

217. Rajoles catalanes
d‟en Mir
Museu Vicenç Ros

218. Obres coberta

Museu Municipal Vicenç Ros. Hi ha una
col·lecció de ceràmica dels segles XIV al
XX. Està ubicat en una antiga església
d‟un convent de caputxins del segle XVII.
Les peces exposades son rajoles
policromades de temes diversos: florals,
geomètrics, d‟oficis i frontals d‟altar.

1994
208. Projecte Plaça de la
Mediterrània
Eixample de Mar

L‟Associació d‟educació permanent
dels Treballadors Joan Ribera, (de la
UGT), entitat propietària de l‟edifici,
demana llicència d‟obres de reforma
afectant estructura, expedient 578/94 de
rehabilitació de l‟edifici Casa Mir, que és
concedida. El projecte, de 1994, és de
l‟arquitecta Mònica López Morer, de
Barcelona. El domicili és carrer Sant
Josep, 5, com a les següents demandes.

219. Obres Casa Mir
1994-1997

La reforma inclou:
Els forjats de les plantes primera i
segona, l‟escala principal d‟accés,
fusteria,
instal·lacions,
distribució
general de tot l‟edifici i actuació al jardí.
Es preveu fer-la mitjançant tallers de la
pròpia escola, que acaben el 1997; l‟obra
la finalitzarà una constructora l‟any 2002,
deixant pendent la planta baixa.

209. Pla Parcial Sant Jordi

Al començament de les obres, al jardí
encara es conservava, la font, l‟estany, la
pèrgola, el safareig i el pou, al menys en
superfície. Ja no hi era l‟escultura de la
font, ni l‟hortet, ni l‟hivernacle. La
vegetació existent, segon el plànol del
jardí: bedoll, ligustral del Japó, xiprer,
llorer, palmera, salze, tuia, heura,
buguenvíl·lia, glicina, iuca, acant, cordilina
indivisa, roser i gerani.

210. Prysmian Cables &
Systems

Projecte Integral del Nucli Antic (PINA).
Els projectes d'intervenció tenen l'objectiu
de millorar barris i àrees urbanes que, per
les seves característiques, requereixen
una atenció especial,des del punt de vista
urbanístic, social, econòmic i
ambiental.
Incorpora el Fons de foment “Llei de
Barris” que es crea com un instrument
financer de la Generalitat destinat a la
rehabilitació i la promoció específica
d‟aquests barris i àrees urbanes Inclou els
Projectes Eixos, que reestructuren els
carrers d‟aquest centre històric.

194. Acte de donació
dels quadres
Biblioteca Museu
Víctor Balaguer

1950

Les diferents etapes de creixement de la
ciutat han tingut lloc en altres àrees. En
aquest indret ens trobem que el límit del
nucli de La Geltrú és quasi bé el mateix
que a l‟època medieval. Es per això que el
Sector Sant Jordi, obrirà cap a l‟exterior
aquesta zona i permetrà millorar la seva
comunicació, així com accedir a les àrees
verdes i de lleure projectades al Pla
Parcial.

2006

Dos paisatges del pintor Joaquim de
Cabanyes completen la donació que
Josep Mir ha fet a la Biblioteca Museu
Víctor Balaguer.
Exposició antològica al Museu de Belles
Arts de Bilbao, organitzada i produïda
per
l‟Obra
Social
La
Caixa
„CaixaForum‟. Més de 80 obres, algunes
de col·leccions privades, de museus i
institucions diverses, i exposades per
primera
vegada,
seleccionada
i
comisariada per Francesc Miralles, expert
en la seva obra, en col·laboració amb
Nadia Hernández i Olga Sauquet,
comissaries adjuntes.

La Universitat passa a ser “Escola
Politècnica Superior d‟Enginyeria de
Vilanova i la Geltrú”.

Líder al ram de cables i sistemes d‟alta
tecnologia d‟energia i telecomunicacions,
amb vendes de més de 5.000 milions
d‟Euros l‟any 2007, el Grup Prysmian és
una companyia amb filials a 36 països, 54
plantes en 21 països, 7 Centres
d‟Investigació i Desenvolupament i més
de 12.000 treballadors.

La donació de l'obra, que restarà
exposada a la secció de retrats de la
Pinacoteca del Museu, coincideix amb
l'any de commemoració del bicentenari
del naixement del poeta Manuel de
Cabanyes (1808-1833).

2009

Pla Especial de Reforma Interior (PERI)
Pirelli Mar. l'Eixample de Mar. Sector
residencial resultant de la transformació
urbana que s‟ha de produir en el sol que
ocupa la fàbrica Pirelli Cables y Sistemas,
S.A. per tal de deslliurar a la ciutat de la
barrera
que
suposen
aquestes
edificacions.

Pla Parcial (PP)Sector Polígon Sant
Jordi. Preparació de sol per a la
construcció d‟edificis d'habitatges i altres
usos previstos, en una àrea molt cèntrica.

201. RCR Arquitectes
Rafael Aranda
Carme Pigem
Ramon Vilalta

Maria Estalella, demana llicència d‟obres
per col·locar 4 m² de mosaic, a carrer
Sant Josep,1.

El trasllat de la fàbrica s‟ha de facilitar de
forma ordenada i adequada a la
productivitat de l'empresa, garantint el seu
funcionament i continuació de l'activitat
industrial.

199. Miralles &Tagliabue

192. Maria de Cabanyes
Ballester
Ramon Martí Alsina, 1867

1949

Revisió del Pla General d‟Ordenació
Urbana (PGOU).

2002

Els 2000s.

Pla
General
d‟Ordenació
Urbana
(PGOU).
El
vigent
Pla
General
d'Ordenació de Vilanova i la Geltrú fou
aprovat definitivament per la C.U.B. de la
Generalitat de Catalunya en sessió de 20
de maig.

Darreres corrents

1940-2010

Maria Estalella, demana llicència d‟obres
per fer un arrebossat a l‟interior, a la
finca del carrer Sant Josep,1.

L‟Escola Politècnica Superior d‟Enginyeria
de Vilanova i la Geltrú, amb més de 100
anys d‟història, i el Centro Tecnològic de
Vilanova i la Geltrú, son el referent
universitari de la comarca del Garraf.

La Fundació Miró de Josep Lluís Sert.

"Delirious New York: A Retroactive
Manifesto for Manhattan", Rem Koolhaas,
(Londres).

La Biblioteca Museu Víctor Balaguer
rep de Josep Mir i Estalella un conjunt de
50 segells glíptics (talles en pedres
precioses o semiprecioses) i 35 petites
escultures d'origen japonès, que van
pertànyer al seu pare.
La Biblioteca Museu Víctor Balaguer
rep un quadre del pintor Ramon Martí
Alsina donació de Josep Mir i Estalella, fill
de l'artista. Es tracta d'un oli sobre tela en
que apareix representada Maria de
Cabanyes Ballester, germana petita del
poeta Manuel de Cabanyes i del pintor
Joaquim de Cabanyes. Datat l'any 1867,
es de generoses dimensions i representa
una dama, ja en edat madura, membre
d'una de les més popular famílies
benestants vilanovines del segle XIX.

“El Centro de Formación Professional”.fins
al 1958, torna a ser “La Escuela Industrial”.
Fins al 1967 “Escuela Técnica de Peritos
Industriales”, i fins al 1972 “Escuela de
Ingeniería Técnica Industrial”.

Le

Exposició „Joaquim Mir a Vilanova‟ a la
Biblioteca Museu Victor Balaguer, del
desembre a l‟abril de 2007. N‟és el
comissari Francesc Miralles.

2007

Darreres corrents

211. Situació PINA

1998

La propietat demana pròrroga de la
llicència d‟obres de rehabilitació de
l‟edifici Casa Mir, que és concedida.

1999

La propietat demana pròrroga de la
llicència d‟obres i ocupació de la via
pública de rehabilitació de l‟edifici Casa
Mir, que és concedida.

2001

La propietat demana pròrroga de la
llicència d‟obres de rehabilitació de
l‟edifici Casa Mir, que és concedida.

2002

S‟acaben les obres de rehabilitació de
l‟edifici Casa Mir. Es fa la inauguració i
passa a ser la seu del sindicat Unió
General de Treballadors, (UGT) de
l‟Anoia, l‟Alt Penedès i el Garraf.

220. Escala original, 1994

221. Escala original, 1994

222. Escala original, 1994

223. Escala original, 1994

224. Escala, 2010
212. Situació Eixample Nord

14
2008

Pla de Millora Urbana del Nucli Antic
(PMU NA).Promogut per l‟Ajuntament,
afronta la problemàtica urbanística
existent i orienta el procés de renovació
urbana que s‟impulsa com a part del
programa
municipal.

2010

La planta baixa no s‟ha restaurat, ni
rehabilitat, ni s‟hi ha fet manteniment. Per
tant, es conserva tota, excepte les escales
originals. Hi queden: la fusteria amb
vitralls emplomats, (interior i de façana)
amb els tiradors de forja, els paviments i
els forjats.

L‟àmbit és sensiblement diferent respecte
del Projecte Integral del Nucli Antic (PINA),
que no inclou la Geltrú i, en canvi, s‟amplia
notablement per la banda deponent fins
arribar al carrer Pare Garí.

De la biblioteca i llar de foc, així com els
aplacats i l‟artesonat de fusta, dels que
encara hi queden restes, a la planta baixa
ala dreta, desmuntats la major part i en
mal estat de conservació, no hi ha fotos
d‟abans de ser desmuntats.

Estudis preliminars a la redacció del Pla de
Millora Urbana del Barri de Mar, amb la
futura remodelació d'una part de la façana
marítima.
Contempla plantejar la continuació de la
urbanització del passeig marítim tenint en
compte el Pla Especial del Port, amb la
nova plaça del port, les propostes
derivades del concurs d‟idees del Front
Marítim amb l‟avantprojecte i projectes
corresponents i el tractament que cal
donar a la platja del Far.

La vila te 65.890 habitants i 33,99 km²
d‟extensió. És el municipi i capital de
la comarca del Garraf.

225. El Far de Vng
Museu de curiositats
marineres Roig Toqués

Situada a 46 km de Barcelona i 44 km de
Tarragona, té el tercer port en importància
de Catalunya i una estació nàutica.
Completen les comunicacions l'autopista
C-32, coneguda també com Autopista Pau
Casals,o pels barcelonins l´autopista del
Garraf i la connexió ferroviària (línia de
Rodalies Sant Vicenç de Calders-Maçanet
de la Selva).

229. Façana principal Casa

230. Vidriera

231. Fusteria amb vitralls
emplomats, tiradors de forja

Identifiquem els originals com a peces del
taller de ceràmica Tarrés, del carrer
Tallers, 45 de Barcelona, ja desaparegut.
També son del seu catàleg la balustrada
del
terrat
i,
possiblement,
altres
ornaments de ceràmica de la tanca del
jardí i del Taller Mir.

L'edifici de calderes de l'antiga fàbrica
Pirelli s'adequa per a la seva futura
utilització. Aquest és el darrer testimoni
existent de l'antiga Fàbrica Pirelli.
Actualment ha quedat integrat en el nou
parc de Baix-a-Mar, un espai que ocupa
una superfície que va des de la rambla de
Lluís Companys fins a la rambla de la Pau.

Dies enrere s‟ha resolt el Concurs d‟Idees
punt de partida del desenvolupament
urbanístic de l‟eixample més important de
la ciutat,que per la seva dimensió, ambició
i potencial urbà està cridat a tenir durant el
segle XXI un paper homologable al que va
suposar l‟Eixample Gumà a finals del segle
XIX. Taula rodona moderada per Carles
Llop,
director
del
Departament
d‟Urbanisme i Ordenació de Territori de la
Universitat Politècnica de Catalunya, amb
la intervenció dels set equips d‟arquitectura
que s‟han presentat al concurs.

Els falsos sostres de planta primera no
són els originals; donat que els forjats
tenien moltes bigues amb termites, es van
substituir algunes, (trams sencers en
alguna ocasió). Abans de fer la demolició
dels cels rasos es van fer les plantilles de
les pintures de dues sales i es van refer.
Es van reproduir: un a la mateixa sala on
hi era i l'altre, estava a la planta segona i
es va refer a la planta primera, perquè no
se sabia si es podria rehabilitar la planta
segona, per falta de pressupost.

Els gerros que coronen la coberta estaven
trencats; quedaven un o dos, molt
malmesos, aguantats amb filferros. Es va
buscar un escultor de Vilanova, que va fer
uns motllos i els va reproduir amb resines
epoxi.

L‟Alcalde és en Joan Ignasi Elena i
Garcia (PSC).

El 18 de febrer, inauguració de l‟exposició
“L‟Eixample
Nord”
al
Col·legi
d‟Arquitectes de Catalunya i parlaments
per part dels membres representants del
Departament de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya,
de l‟Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i del
Col·legi Oficial d‟Arquitectes de Catalunya.

228. Safareig i pilars
2010

La porta vidriera corredissa que es va
restaurar i divideix la sala principal de la
planta primera, estava originalment a la
planta segona.

Està agermanada amb:
 Vila-real (País Valencià)
 Matanzas (Cuba)
 Mérignac (França)

2010

227. Safareig i pèrgola
1994

La llar de foc que hi ha a la planta baixa,
ala esquerra, a la cantonada de l'habitació,
ja hi era i no es va fer cap actuació en
aquest espai. No te cap conducte
xemeneia i mai la van veure funcionar, ni
tenen constància de l'existència de cap
sortida de fums per dintre de l'edifici.

Museu
de
curiositats
marineres.
Col·lecció al voltant del món de la mar,
recopilada pel Sr. Roig Toquès, amb peces
de vaixells de guerra i civils, mascarons de
proa i tot tipus d‟objectes relacionats amb
el mar, al Far de Sant Cristòfor, (1905).

2009

La Casa Mir, edifici principal del conjunt, i
la major part del jardí, són propietat de la
UGT, on hi te la seu i una escola-taller.

226. L'edifici de calderes de
l'antiga fàbrica Pirelli

Al jardí, les espècies vegetals que hi
trobem actualment són: un exemplar molt
alt i en bon estat de xiprer, una jacaranda,
alguns llorers, un ombú, alguns àlbers, una
tuia, una palmera washingtònia, gessamí,
troanes, iuques i abundant heura. S‟han
perdut algunes de les espècies que hi
tenia en Mir.

232. Llar de foc sense tir

233. Fals sostre pintat

També hi ha la font, l‟estany i el safareig
amb els pilars de pedra, buits d‟aigua. Ja
no hi son ni les bigues de fusta de la
teulada del safareig, ni la pèrgola, ni les
plantes enfiladisses, ni el pou.
El Taller Mir, edifici complementari del
conjunt, i part del jardí, és la vivenda
unifamiliar del Sr. Josep Serra, on hi viu
amb els dos fills, doncs la filla ja ha marxat
a formar la seva pròpia família i la mare va
morir fa dos anys; el propietari ja s‟ha
jubilat i la planta baixa ha passat a ser un
magatzem.

234. Vidriera corredissa P1

235. Gerros de coberta

236. Font i estany

237. Façana interior Casa

238. Ornament façana Casa

239. Fusteria exterior Casa

