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Petit apunt per als tastets del territori, edició 2011/2012: EL GARRAF ROMÀNTIC

Tret de reportatge amb el mateix títol que es pot trobar al número 164 (gener  

2012) de la revista Descobrir Catalunya. Enllaç web:  

http://www.descobrir.cat/ca/notices/2011/12/garraf-romantic-849.php

50 pàgines reportatge molt complert, hi ha de tot: història, economia, cultura,  

art, natura, urbe, personatges, gastronomia, curiositats (¡¡ :-O !!),...

Aqui hi ha un recull del més significatiu del reportatge, ni que sigui per tenir un  

referent d'aquest Garraf romàntic del qual ja coneguem bastants històries  

gràcies als tastets d'enguany.
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ERA UNA ALTRA VIDA

Al segle XIX la vida al Garraf era respectuosa ams l'statu quo establert però receptiva 

amb les novetats portades per generacions d'americans garrafens i pels nous visitants 

que portà l'arribada del ferrocarril, esberlant l'aïllament del Garraf.

Per obrir boca, alguns símbols de la comarca:

• Escultura de la Pasífae, Òscar Estruga, Platja de Ribes Rotges – VNG. Símbol 

d'uan història d'amor molt especial de la mitologia grega...

• Torre d'En Veguer, Sante Pere de Ribes. Bastit sobre un antic mnestir medieval, 

pertany a la família Ferrer-Vidal des de fa cinc generacions, que l'explota i hi 

elabora vins.

• Jardins romàntics, Can Papiol – VNG. Es creu que on ara hi han els jardins abans 

hi havia un hort i era per aquí per on entraven els treballadors de la casa.

EL LUXE SOBRI DEL ROMANTICISME

Els carrers de Vilanova i laGeltrú i de Sitges són museus del romanticisme. Aquí es veu 

un recull de algunes de les cases senyorials del romanticisme que hi podem trobar:

• Agrupació excursionista Talaia, Comerç, 4 – VNG. Estil barroc. Comparteix una 

balcó, que es va afegir després del seu aixecament, amb altres quatre cases més. 

Amb les remodelacions s'han perdut els esgrafiats de la façana i altres detalls; tot 

i això, hi ha encara l'escala d'accés al primer pis i una sala noble convertida en 

biblioteca. És seu de l'associació des de 1997 i cal demanar permís per visitar-la.

• Masia d'En Cabanyes, VNG. Centre d'Interpretació del romanticisme on es pot 

entendre com era aquella època. Es por destacar el passeig de xiprers de 

condueix a l'entrada i la font d'estalactites i estalagmites estreta de les coves del 

territori.  El seu reconeixement com a edifici d'interés nacional està pendent de 

la decisió de l'Institut d'Estudis Catalans. Hi ha visites guiades.

2 de 6



Tastets del territori (part I) Abril 2012, ysalcedo@xtec.cat

• Teatre principal de Vilanova, Rambla principal, 4 – VNG. Construcció a  l'estil 

italià: platea en forma de ferradura i amb la llotja i els tres pisos de la mateixa 

manera. El dissenyador, Josep Buxareu, va concebre uan façana amb un balcó 

amb balustres i amb decoracions romàntiques (medallons, ornamentació floral), 

però el projecte, que acabà al 1835, no va recollir aquestes idées. En una reforma 

recent es va pensar de fer la platea retàctil per convertir aquesta part en una 

sala de ball, però es va decidir que no i, així, no fer malbé aquests forma de 

ferradura original.

• Passejada romántica per Vilanova i la Geltrú. En aquesta ruta es pot seguir la 

pista d'una arquitectura que s'allunya dels models erudits de neoclassicisme, 

heredat del segle anterior, per apropar-se més a les tradiciosn populars.
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• Museu romàntic Can Papiol, Major, 32 – VNG. Estil neoclàssic. Edificat entre 1790 

i 1801. Resultat dels onze anys per construir el somni de viure al carrer Major 

(llavors artèria principal de la ciutat) de l'advocat i terratinent Francesc de 

Papiol. Un dels edificis més singulars de la vila on es poden sobtar coses com 

l'esculptura de la nena que hi ha a la capella amb les restes momificades de santa 

Constança o el túnel que es feia servir com càmera freda per preservar els 

aliments. A més dels jardins, on abans hi vivien paons, trobem típiques estances 

nobles com la de billar, la de música o la biblioteca, molt representatives de 

l'època. Hi han visites guiades... i discussions sobre el seu ús públic o privat.

• Museu romàntic Can Llopis, Sant Gaudenci, 32 – Sitges. Estil neoclàssic. Encàrrec 

de Josep Bonaventura Flaç a finals del XVIII, al 1790, de fer una casa fora del 

recinte emmurrallat. El primer en deixa fer-nos la idea de com era la vida d'una 

família burguesa de llavors. A més, es pot veure una col·lecció de nines de l'època 

propietat de la il·lustradores Lola Anglada, totes del període romàntic amb la 

moltes curiositats, com ara les que tene dobole cara i pell i segons com els giris el 

cap són rosses i amb pell blanca o negres amb els cabells rinxolats. Hi han visites 

guiades. Hi a l'estiu fan concerts d'ópera al jardi.

LES DUES CARES DEL PROGRÉS

Hi havia els nobles, terratinents enriquits amb el comerç marítim i indians retorrnats 

amb les butxaques plenes que vivién en cases senyorials. I hi havia els treballadors.

La cara:

✔ Esperit cultural i transformador del romanticisme. Edificació de museus per 

recollir aquest esperit (Can Llopis, Can Papiol i Víctor Balaguer al tancament 

d'aquesta època romàntica).

✔ Vilanova i la Geltrú industrial, Sitges i Sant Pere de Ribes cosmopolites. Vilanova i 

la Geltrú coneguda com l'Havana Xica, per les relacions comercials amb Amèrica.
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✔  Modernització: tren, enllumenat públic, espais urbans. Entrada al món industrial 

de les fábriques tèxtils.

✔ Manuel de Cabanyes com a propotipus de personatge romàntic. Va morir als vint-i-

cinc anys, enamorat d'una vilanovina que no tenia permís per festejar.

✔ Expansió de l'economia agrícola. El Garraf s'ompli en camps de vinyes i rades.

La creu:

✔ Les platges eren els espais on vivia la gent treballadora. Els nens jugaven pel 

carrer fins l'edat de començar a treballar, a la seua joventut.

✔ Les façanes es pintaven de calç, el material més barat.

✔ La població més umil no vivi del conreu (de terres alienes), de la pesca i del 

treball a les fàbriques industrials, com a ara la confecció de botes de vi. Es 

treballava de sol a sol, de casa al treball i a l'inrevés. 

✔ Molts joves viatjaven a Cuba a d'altres països americans per guanyar-se la vida per 

manca de recursos o treball. No tots van tenir èxit.

✔ Les guerres carlines entre conservadors i lliberals va afectar negativament, com 

sempre, a la població amb menys recursos i més vulnerable.

✔ Les condicions d'explotació dels treballadors a les fábriques va provocar aldarulls 

i, fins tot, la crema de la primera fárica de la vila de Sitges: la Unió Suburense, 

fundada en 1847.

Comerç i communicacions:

• Apunt: al 1833, més d'una quarta part dels catalans que comerciaven amb 

Amèrica eren sitgetans: hi exportaven roba, ví, malvasia i aiguardent.

• Camí marítim dels Colls, recorre les cales del Garraf al costat d ela via del tren 

des de arribà, al 1881.
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Cases nobles de la burgesia, ostentació de la seua prosperitat:

• Plaça de la vila, VNG. Estil colonial. Una de les places més porxades del pais.

• La casa Falç, Sitges.

• Palau Novella, Olivella.

Construccions per a la comunitat:

• Museu Víctor Balaguer, VNG. Inaugurat al 1884, va ser el primer museu públic 

del pais.

• Escalinata per accedir a l'esglèsia de Sant Bartomeu i Santa Tecla, Sitges. Es va 

construir al 1890 per subscripció popular.

LA VIDA A CAN PAPIOL

Francesc de Papiol i de Padró fou la figura social i política més important de Vilanova i la 

Geltrú durant el temps que li tocà viure.

Aquesta casa senyorial permet comprendre la vida quotidiana de l'època.

Apunts:

✔ A Can Papiol les portes es tancaven soles, gràcie a un desnivell de les portes.

✔ Biblioteca amb frescos d'estil pompeià. Més de quatre mil volums datats entre els 

segles XVI i XIX.

✔ A la capella hi ha les relíquies de santa Constança, enviades pels freres caputxins 

des de Roma l'any 1846.

✔ ...
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