
   D’UN TEMPS PERDUT

// ROLAND SIERRA

El 1889, dos anys abans que Rusiñol tre-
pitgés Sitges per primera vegada, l’escriptor 
i periodista Luciano García del Real (Oviedo, 
1835-Barcelona, 1902) féu una curta visita a 
la vila i deixà constància de les seves impres-
sions a les pàgines de La Il·lustració Catalana, de 
la qual era una col·laborador habitual.

Només baixar del tren, García del Real pre-
guntà on podia dirigir-se per fer una copeta 
de malvasia. 

El sitgetà li va respondre que s’havia de 
dirigir a la casa Miquel Riera i li explicà les 
excel·lències de la malvasia tot dient-li que 
els metges la recomanen sempre als convalescents.  
Després de satisfer el seu desig i aprofitar 
l’avinentesa per esmentar la llarga llista de 
colliters sitgetans que elaboraven malva-
sia i moscatell (Miquel Ribas, Josep Sariol, 
Joaquim de Miró...), el periodista visità dos 
il·lustres sitgetans a qui tenia ganes de co-
nèixer.

El primer fou Sebastià Sans i Bori, que pocs 
anys abans s’havia fet construir una casa a 
la cruïlla dels carrers de Sant Isidre i de l’Illa 
de Cuba. García del Real s’hi refereix dient 
que és una torre preciosa, amb les comoditats i el 
luxe d’una aristòcrata depurat i al mateix temps 
amb l’atractiva senzillesa catalana. Altrament, 
no estalvia elogis envers la muller de Sans, 
Teresa Mestre, una de les més formoses filles de 
Sitges. Sans ensenyà al seu visitant la petita 
destil·leria que tenia muntada a casa seva i 

Un passavolant vuitcentista

La platja sitgetana cap a 1889, tal i com la va veure García del Real MSF

prop de la platja, on ara hi ha l’Hotel Calípolis. 
Vilanova fou un dels principals exportadors 
de vins que hi hagué a la vila durant la segona 
meitat del segle XIX. Comerciava així mateix 
amb dogues i tenia el seu propi obrador de 
bótes. García del Real quedà impressionat del 
jardí que posseïa Salvador Vilanova: ve a ser un 
parc deliciós poblat per un bosc de tarongers i lli-
moners, barrejats amb fruiters de diverses menes  i 
amb els més bells mostraris de l’art de la jardineria. 
Allí, un preciós estany d’aigües transparents on es 
gronxa una barqueta, i dominant-ho tot sobre un 
turó, un preciós pavelló estil renaixement....

En el seu article García del Real esmenta 
també la Fonda Suburense, la Fàbrica Tarrida 
i la nova Casa de la Vila, gairebé acabada i que 
seria inaugurada al cap de pocs mesos. El col-
laborador de La Il·lustració Catalana acaba el 
seu article parlant de la Ribera, on el jardiner 
Ramon Oliva havia plantat recentment diver-
sos plataners i acàcies entre el carrer de Sant 
Pau i el racó de can Bori. Fora d’això, la resta 
de la façana marítima era una estreta llenca 
de terra que separava la platja de la zona ur-
bana i que s’estenia des de la Fragata –curulla 
de barques, com mostra la fotografia– fins a 
l’actual avinguda Sofia. Ponent enllà, només 
hi havia sorra i pedra.

El que no podia saber García del Real era 
que en la dècada següent a la Ribera s’hi plan-
tarien palmeres i una frondosa pineda, i que 
damunt el rocam del Baluard s’hi construiria 
l’actual escala de la Punta.

en la qual elaborava licors estomacals i altres 
begudes pseudomedicinals com ara l’Elixir 
Egipcio i el Jarabe Persa.

El segon sitgetà que va rebre la visita 
de Luciano García fou l’hisendat Salvador 
Vilanova, la propietat del qual estava situada 

Ricard Baró exposa fotos de 
dones tractades digitalment

L’artista busca 
“captar els instants 
que queden gravats 
a la memòria”

La mostra s’ha 
pogut veure al 
Miramar fins al 28 
de setembre

Una part important de les instantànies eren de dones nues yol

// REDACCIÓ

Ricard Baró, pseudònim 
amb què firma les seves obres 
un artista que professional-
ment és professor universita-
ri, ha exposat en els darrers 
dies a l’Edifici Miramar les 
seves fotos tractades digital-
ment de dones nues. La tèc-
nica, anomenada filtratge, li 
ha permès mostrar les figu-
res humanes deformades i 
extreure’n, així, el que més 
li interessa: captar aquells 
instants que queden gra-
vats a la memòria.

Fins diumenge de la set-

mana passada, a l’exposició 
Dones s’han pogut veure un 
total de 24 instantànies de 
gran format, algunes d’elles 
vestides. La mostra es va in-

augurar el 20 de setembre 
passat, en un acte en que, a 
més, l’escriptor Xavier Gime-
no va presentar el seu darrer 
llibre, Fuga.

Ricard Baró porta 30 anys 
fent fotografies, tot i que ha 
estat en els dos darrers que 
s’ha dedicat a la fotografia 
artística. 

REDACCIÓ. La Nit de Premis Sitges, que enguany arriba 
a l’onzena edició, se celebrarà al saló teatre de la Societat 
Recreativa El Retiro el dissabte 25 d’octubre vinent, a les 
nou del vespre. En el decurs de la vetllada, es lliuraran els 
diferents premis convocats per l’Ajuntament, el Grup d’Es-
tudis Sitgetans i Jofre Vilà, entre d’altres.

La Nit de Premis torna el 25 
d’octubre al saló teatre del Retiro

REDACCIÓ. El Centre Cívic del Poble Sec acollirà a partir 
de dimarts vinent el taller Treballem la memòria a partir de 
la nostra experiència com a dones, que s’allargarà fins al 9 de 
desembre vinent. Les sessions, que aniran a càrrec de Fanny 
Arambilet, començaran a les cinc de la tarda. Cal fer la ins-
cripció a través de la Regidoria d’Igualtat de Gènere. 

Comença un taller de memòria per a 
dones al Centre Cívic del Poble Sec

REDACCIÓ. El Centre d’Iniciatives Nivell 10 ha posat en 
marxa el Programa Uni Feina, amb la intenció de crear un 
punt de trobada comarcal entre treballadors amb perfil 
qualificat amb empresaris de diferents sectors econòmics. 
En aquesta iniciativa, el 10 d’octubre vinent s’oferirà la 
xerrada Com augmentar les vendes i no morir en l’intent.

Nivell 10 crea un punt de trobada 
entre treballadors i empresaris
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