
   D’UN TEMPS PERDUT

// Roland SieRRa

Fa unes quantes setmanes que segueixo, en-
tre astorat i divertit, el serial que en el seu dia 
Vicenç Morando va batejar irònicament com a 
VentdelCau i del qual ens va servir un clarifica-
dor primer capítol des de les pàgines de L’Eco 
de Sitges. Imagino que el segon tractarà sobre 
la sessió informativa que s’ha de celebrar demà 
al Saló d’Or.

Abans de continuar, he de fer tres confessi-
ons (diuen que la confessió atenua la condem-
na de l’acusat). Primera: vaig ser una de les 
vint persones que a finals del passat estiu vaig 
conèixer, de primera mà, el projecte de refor-
ma del Cau Ferrat i el Museu Maricel. Segona 
confessió (i molt més greu que la primera): des 
del primer moment em va agradar la solució 
que ha projectat l’arquitecte Hernández Cros 
per a la façana marítima. I no crec que s’hagi 
de ser arquitecte, ni filòsof, ni historiador de 
l’art per poder dir si una cosa t’agrada o no; 
com sentenciava un personatge interpretat per 
Clint Eastwood, las opiniones son como el c...; todo 
el mundo tiene”. 

Amb tot, afegiré que, al meu modest enten-
dre, la galeria de vidre amb passadissos interi-
ors, a banda de garantir la protecció i facilitar 
l’accessibilitat, és una solució imaginativa, 
neta i que obre múltiples possibilitats als fu-
turs visitants. Encara més, i aquí va la tercera 
confessió. Només he vist dues vegades les faça-
nes posteriors del Cau i Maricel des del mar. La 
primera fou fa bastants anys, la segona l’estiu 
passat. I en cap de les dues ocasions no vaig 
tenir, ni per un moment, la sensació d’estar 

Opinions i preguntes al voltant d’una façana

La façana de la discòrdia vista des del mar acm

contemplant una meravella. Més aviat tot el 
contrari: la seva evident degradació convidava 
a mirar cap a una altra banda.

Fins aquí la qüestió estètica. Quant al tema 
de la possible il·legalitat del projecte, se’m fa 
difícil pensar que les administracions impli-
cades s’hagin saltat a la torera el catàleg del 
patrimoni i la legislació vigent. Cap ens públic 
fa una aposta d’aquesta envergadura si té sospi-
tes que la inversió només li portarà problemes i 
haurà de fer-se enrere. Altrament, trobo el més 
natural del món que el Sr. Ministro de Fomento 
vulgui venir a Sitges a fer-se la foto, el paripé o 

el que li vingui de gust. Qui de vostès s’hauria 
quedat a casa després d’haver desembutxacat 
deu milions d’euros?

Dit això, i tenint en compte els protagonistes 
-els visibles i els menys visibles- que intervenen 
a VentdelCau, no deixo de fer-me un reguitzell 
de preguntes. Preguntes com ara:

1. Cal fer un referèndum popular, si el pro-
jecte s’exposà públicament durant un mes i no 
es va presentar cap al·legació? En cas de fer-
se, cosa improbable, quina seria la pregunta 
a formular? 

2.  Per què el bloc de la plataforma ha tingut 

fins al dia d’avui (escric això el dilluns 25, a la 
tarda) 800 visites i, en canvi, només 26 perso-
nes s’han atrevit a votar? Té a veure això amb el 
plantejament del qüestionari o és que, al cap-
davall, el tema no interessa a tanta gent com 
sembla? De moment, amb un percentatge tan 
escanyolit es fa difícil reivindicar res.

3. A part de Beli Artigas, quines persones 
més integren la plataforma en contra del pro-
jecte? El normal seria que en el blog sortissin 
els noms i cognoms d’aquells que li donen su-
port i que l’han feta portantveu (si és que ho 
és). ¿Per què ens agrada tant als sitgetans parlar 
amb la boca petita per les cantonades, escriure 
cartes amb inicials o pseudònims i mirar-nos 
les coses des de la barrera, prou a prop com per 
poder dir “jo hi era” o “jo ho vaig veure”, però a 
una distància prudencial perquè la porqueria 
no ens esquitxi?

4ª) Quin Maricel es vol recuperar? El que 
existia prèviament a la construcció de la torre 
de sant Miquel, quan Utrillo realitzà la pri-
mera reforma de l’antic Hospital? Si és així 
haurem de mentalitzar-nos que els habitants 
de Balaguer potser tornaran a fer valer la seva 
reivindicació històrica i ens demanaran la fi-
gura de l’arcàngel (la qual, segons l’opinió de 
més d’un ponentí, fou aconseguida per Utrillo 
mitjançant enganys i en contra de la voluntat 
popular).

5ª) És aquesta polèmica el primer tret d’una 
guerra que, en darrer terme, pretén erosionar 
la figura del director del Consorci del Patrimo-
ni? Dit amb unes altres paraules: algú vol la 
butaca d’Antoni Sella? El nas em diu que hi ha 
més d’un aspirant a asseure-s’hi.

“Les façanes de mar no les pot 
haver protegit ningú”

Emili Hernández-
Cros defensa la 
remodelació dels 
museus de Sitges

l’arquitecte autor del projecte, aquest dimarts passat FÈLIX

// JoaQUiM doMÍnGUeZ

Emili Hernández-Cros, 
l’arquitecte autor del projec-
te de remodelació dels mu-
seus de mar, ha replicat les 
crítiques que se li han fet a la 
seva proposta en les darreres 
setmanes des de la Platafor-
ma Sitges.blogspot.com. Un 
dels aspectes més qüestionats 
ha estat la legalitat de la co-
bertura de vidre amb rampes 
externes sobre la façana ma-
rítima, al·legant que aquesta 
darrera està protegida pel ca-
tàleg del patrimoni de la vila. 
Segons l’arquitecte, quan es 
parla de façanes, es parla 
de façanes urbanes, per-
què les façanes de mar no 
les pot haver protegit nin-

gú. No entenc que ningú 
vulgui defensar la façana 
com està ara ja que, segons 
ha afegit, és un desastre. 
Per contra, ha convidat els 
crítics a no entendre la 
lletra, sinó el que la lletra 
vol dir.

Hernández-Cros ha defen-
sat la urgència de l’actuació 
assegurant que els tres edifi-
cis afectats estan en molt 
mal estat. L’arquitecte ha 
explicat que els immobles 
pateixen per trobar-se en un 
clima agressiu, pel salni-
tre i per la humitat, i que, 
per aquest motiu, s’han 
anat deteriorant.

Aquesta afectació també 
ha repercutit en els contin-
guts. Les finestres tan-
caven malament i això 
afecta l’obra pictòrica i 
escultòrica i les ceràmi-
ques, ha dit. En aquest sen-
tit, ha explicat que s’havia 
d’actuar sobre l’edifici i 

sobre el control mediam-
biental. En l’elaboració del 
projecte també s’han tingut 
en compte altres qüestions, 
com l’accessibilitat i la segu-

retat en cas d’incendi.
L’arquitecte ha aclarit, a 

més, que la casa Rocamora 
no està protegida, contra 
el que s’ha dit. Per aquest 

motiu, s’ha optat per utilit-
zar aquests immoble com a 
element xarnel·la entre els 
dos edificis dels costats. 
L’arquitecte donarà a conèi-

xer els detalls del projecte en 
una sessió informativa que 
se celebrarà demà dissabte, 
a les set de la tarda, al Saló 
d’Or del Palau Maricel.

tat, sustrud tat vent vel ute 
mod te modolorem eu fac-
cum dolore dolorem zzriure 
moloreet adip ex eu feu facin 
ulput at. Enibh elenim zzril 
euguero odolore veraesent 
wiscilla ad min vel irit nosto 

L’apunt

Una “segona pell” per fer 
impermeables els edificis  

Tot aquest mal l’ha provocat la perspectiva que 
he fet, respon Hernández-Cros per la polèmica que ha 
generat el que ell anomena segona pell de la façana de 
mar del Cau Ferrat, la casa Rocamora i el Maricel de Mar. 
A diferència del que dóna a entendre la recreació virtual, 
el vidre que s’instal·larà no és pla, sinó que fa una ziga-
zaga, seguint el volum actual. En tot cas, a banda de 
millorar la visibilitat del mar des de l’interior, la funció del 
vidre és fer una pell impermeable que ens permeti 
que l’edifici tingui més durabilitat.

Pel que fa a les rampes externes, són una solució al 
requeriment de potenciar l’accessibilitat entre els edificis. 
Si volíem que fossin accessibles entre ells, havíem 
de triturar els espais amb rampes i plataformes, la 
qual cosa no es podia fer. La solució final es va trobar quan 
vam veure que el Maricel de Mar té uns balcons oxi-
dats, que s’inclinarien fins a fer-lo arribar a l’edifici 
del costat, explica. 
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